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Sammanfattning  
Begreppet CSR, corporate social responsibility, är ständigt återkommande på medieagendan 

och fler och fler företag presenterar sina årliga hållbarhetsredovisningar och miljömål. CSR 

används idag för att visa att företag tar sitt ansvar i samhället och att de är ”good guys”. 

Genom att arbeta med CSR ökar varumärkets anseendekapital och det kan även vara 

anledningen till att konsumenter väljer ett varumärke över ett annat, alltså att CSR blir ett 

differentieringsverktyg. Det finns en hel del litteratur som förklarar vad god CSR är men det 

finns sällan en nyanserad sida. Det finns gott om råd för hur man ska arbeta med CSR men 

inte för hur man inte ska arbeta med det. Vi har därför valt att skriva om de negativa 

aspekterna av CSR eller snarare vad som kan hända om man använder CSR på fel sätt. 

 

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka vilken roll CSR har för ett varumärke och hur 

CSR kan försämra ett varumärkes anseende. För att nå dit genomförde vi samtalsintervjuer 

med tio yrkesverksamma inom CSR. För att gå djupare in på ämnet lät vi respondenterna även 

kommentera tre artiklar där tre olika företag har fått negativ publicitet relaterat till deras CSR-

aktiviteter.    

 

Vårt resultat är att CSR idag spelar en vital roll för varumärket. CSR är fundamentalt om man 

vill skapa en positiv image kring sitt varumärke. Det är ett sätt att differentiera sig, det är det 

lilla extra som gör att varumärket sticker ut, då produkter och tjänster idag är väldigt 

generiska. CSR skapar ett förtroende för varumärket som utöver att locka fler kunder även 

lockar investerare och kompetenta arbetare. Men det där förtroendet raseras snabbt om man 

använder CSR på fel sätt. CSR kan försämra varumärket när man är oärlig genom att man inte 

kan leverera det man lovar eller att man inte kan säkerställa att CSR-insatserna gör nytta eller 

utnyttjas på rätt sätt. Om man arbetar med CSR för att endast tjäna pengar på det kommer det 

att försämra varumärkets anseende.  

 

När man arbetar med CSR döms företag ännu hårdare än om de inte alls arbetat med det. Om 

företag arbetar med CSR på fel sätt och ertappas blir konsekvenserna desto hårdare. Medier 

granskar företag som arbetar med CSR ännu mer och det finns alltid en risk att företags CSR-

aktiviteter uppfattas som PR-jippon och kunderna förlorar då förtroendet för varumärket. 

Används CSR på rätt sätt är det en god sak men används det på fel sätt är det ett säkert sätt att 

försämra varumärkets anseende. Används CSR fel kan det ha en negativ inverkan på såväl 

samhället som företaget. 
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med problembakgrund till vårt valda område. Därefter presenteras uppsatsens syfte och, 

frågeställningar. 

 

1.1 Problembakgrund 
CSR, corporate social responsibility, är hetare än någonsin. Företag använder det för att 

differentiera sig och för att visa på ”good will” för att förstärka företagets image.
1
 Hur 

effektivt är det egentligen att arbete med CSR? Det finns en hel del litteratur som förklarar 

vad god CSR är men det finns sällan en nyanserad sida. Det finns gott om råd för hur man ska 

arbeta med CSR men inte för hur man inte ska arbeta med det. Vi har därför valt att skriva om 

hur CSR kan försämra ett varumärkes anseende.  

Vi stöter dagligen på ett flertal varumärken i vår omgivning och alla tävlar de om vår 

uppmärksamhet. Med otaliga produkter på marknaden konkurrerar företagen om 

konsumentens uppmärksamhet och lojalitet.
2
 Hur gör man då för att särskilja sig? 

Amerikaner, till exempel, älskar sina flingor och därför finns det också ett stort utbud av 

flingor. När man går i livsmedelsbutiken finns det ett stort antal flingor att välja mellan som i 

princip erbjuder samma sak. Visst, vissa är runda och andra har flera färger men det är 

fortfarande flingor. Detta är även problemet för flera andra varumärken, det vill säga många 

konkurrerande produkter fyller liknande funktioner.  

När vi själva funderar över hur vi väljer just de varumärken vi väljer handlar det oftast om en 

kamp mellan hjärta och plånbok. Vissa varumärken väljer vi utan att ens reflektera över vilka 

konkurrerande produkter det finns, som till exempel Kalles Kaviar som har varit det självklara 

valet sedan barnsben. Medan plånboken vinner när man till exempel ska köpa vaniljglass då 

vinner alltid det billigaste märket som är Blåvitt.  

Dagens konsumenter ställer sig allt mer kritiska gentemot reklam och annonser. PR har blivit 

en mer trovärdig källa då det är lättare att tro på någonting som har kommit från en tredje och 

oberoende part. Marknadsföringsgurun Regis McKenna säger att information som kommer 

från pressen är mer pålitlig då den ses som mer objektiva än reklam. Om ett företag kan få 

positiv uppmärksamhet i medierna är chansen stor att meddelandet absorberas mer effektivt 

av målgrupperna.
3
 

Genom att använda sig av CSR kan företag få ett bättre anseende och även differentiera sig. 

Företag arbetar med CSR till exempel genom att stödja cancerforskning eller att lära 

invandrarkvinnor i förorten att cykla. Undersökningar visar att företag som arbetar med CSR 

ökar sina årliga intäkter med cirka elva procent.
4
  

Ralph Tench och Liz Yeomans gör en liknelse mellan att åskådliggöra sitt CSR-arbete och ett 

barn som skryter om en god gärning han har gjort.
5
 Det kan tyckas vara en fin linje med vad 

och hur man ska arbeta med CSR. I artikeln Gauging consumers’ responses to CSR activities: 

                                                 
1
 Tench & Yeomans (2006) s. 101 

2
 Teffnar & Gajland (2001) s. 33ff 

3
 Caywood (1997) s. 94 

4
 Tench & Yeomans (2006) s. 98ff 

5
 Tench & Yeomans (2006) s. 355 
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Does increased awareness make cents? påvisas att ju mer man vet om ett företags CSR-arbete 

desto mer ökar det kundens köpintentioner och det ger även företagen ett högre anseende.
6
 En 

risk med CSR-arbete är att om satsningen slår fel kan det leda till stora konsekvenser och 

skada varumärket. Vilket visar att CSR som verktyg både kan hjälpa och stjälpa varumärkets 

image.
7
  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är dels att undersöka vilken roll CSR har för ett varumärke och dels hur 

CSR kan försämra ett varumärkes anseende generellt enligt utvalda yrkesverksamma inom 

CSR. Vi undersöker även hur respondenterna anser att CSR kan försämra ett varumärkes 

anseende i tre specifika fall samt hur de företag vi exemplifierat med kan bemöta den negativa 

CSR-publiciteten. 

 

1.3 Frågeställning 
De frågor vi väljer att belysa i vår undersökning är: 

 Vilken roll har CSR för ett varumärke enligt de utvalda yrkesverksamma inom CSR? 

 Hur kan CSR försämra ett varumärkes anseende enligt de utvalda yrkesverksamma 

inom CSR? 

 Hur försämrade CSR varumärkena i de tre utvalda artiklarna enligt de utvalda 

yrkesverksamma inom CSR? 

 Hur bör företagen i de tre utvalda artiklarna bemöta den negativa CSR-publiciteten för 

att återställa varumärket enligt de utvalda yrkesverksamma inom CSR?  

2. Teori 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som är grundläggande för den kommande analysen. Kapitlet inleds med en 

redogörelse för Public Relations, profil, identitet och image samt varumärkesteori. Kapitlet ger sedan en inblick 

i CSR och avslutas sedan med Issues Management. 

 
2.1 Public Relations 
Det finns ingen exakt definition av Public Relations (PR), eftersom ämnet anses som ungt 

fortfarande. En definition av PR är: Public Relations är ett styrmedel som hjälper att etablera 

och vidhålla ömsesidiga kommunikationslinjer, förståelse, acceptans och samarbete mellan en 

organisation och dess publiker. PR är ett verktyg som används för att hantera problem och 

sakfrågor och det hjälper ledningen att hantera och hålla sig informerad om opinion. En viktig 

del av PR är ledningens ansvar gentemot att tjäna samhällets intressen, och att fungera som ett 

”tidig varnings-system” för att kunna förutse trender och att använda etiska 

kommunikationstekniker som sitt huvudsakliga redskap. Denna definition av PR handlar mest 

om en ledningsfråga.
8
 En annan definition av James E.Grunig och Todd T. Hunt är: PR är 

hanterandet av kommunikation mellan en organisation och dess publiker. Enligt dem tillåter 

denna definition skillnader mellan olika kontexter samtidigt som den inkluderar viktiga 

                                                 
6
 Wigley (2008) s .306ff 

7
 Anselmsson, Johansson (2006) s. 25ff 

8
 Tench & Yeomans (2006) s. 4 
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element såsom hanterandet av kommunikation och externa relationer.
9
 Gemensamt för många 

definitioner av det ideala sättet att arbeta med PR är att det ska vara tvåvägskommunikation, 

det ska bygga positiva relationer mellan organisationen och dess publiker samt att 

organisationen arbetar strategiskt och inser att organisationen påverkar sitt eget anseende.
10

  

 

Dagens målgrupper ställer sig mer kritiska gentemot reklam och annonser och PR har nu fått 

rollen som den mer trovärdiga källan då det är lättare att tro på någonting som sagts från en 

tredje, och oberoende, part.
11

 Regis McKenna menar att den information som kommer från 

pressen är mer pålitlig då den ses som mer objektiv än reklam. Om ett företag kan få positiv 

uppmärksamhet i medier är chansen stor att meddelandet tas upp mer effektivt av 

målgrupperna.
12

 Det mest effektiva sättet att arbeta med PR och kommunikationshantering är 

då företag huvudsakligen använder sig av tvåvägskommunikation, att de använder sig av såväl 

symmetrisk (när båda parter är jämnstarka) som asymmetrisk tvåvägskommunikation (när 

maktförhållandet mellan sändare och mottagare är olika)och att kommunikationsavdelningen 

tillför till företagets strategiska planering.
13

  

 

Sedan demokratiseringen av samhällen och den allmänna rösträtten har det blivit allt mer 

viktigt att kunna påverka samhället genom public relations. Den röda tråden inom PR och alla 

dess delmoment är att man ska ha stöd från samhället och dess intressenter för att lättare 

lyckas. Målen med att arbeta med public relations kan sammanfattas i några nyckelord: högt 

anseende, trovärdighet och att söka ömsesidig förståelse baserad på sanning och fullvärdig 

information.
14

 Det praktiska arbetet med PR innefattar flertalet olika punkter som bland annat 

är: rådgivande byggd på en förståelse av mänskligt beteende, att analysera framtida trender 

och förutse dess konsekvenser, att forska inom samhällsopinionen, att etablera och vidhålla 

tvåvägskommunikation baserad på sanning, att förhindra konflikter och missförstånd, att 

promota produkter och tjänster samt projicera företagets identitet.
15

  

 

Det finns två huvudgrenar av PR där den ena grenen fokuserar på reaktiv PR medan den andra 

istället handlar om proaktiv PR. Reaktiv PR används när en skada på ett företag redan är 

skedd eller när en händelse redan inträffat och det sedan är företagets uppgift att reparera eller 

hantera frågan. Det kan handla om att försöka reparera ett anseende, hantera en kris eller 

hantera en förändring för företaget. Proaktiv PR handlar om att i förväg planera och 

implementera strategier och planer för att kunna hantera sakfrågor innan de inträffar. 

Företagets uppgift är därmed att förutse vad som komma skall, bland annat genom 

omvärldsbevakning och genom att se in i det egna företaget utifrån för att kunna analysera 

och planera hur företaget kan hantera kommande problem eller sakfrågor. I proaktiv PR är 

rådgivande en viktig faktor då PR-frågorna är relevanta när företaget skapar sina strategier 

och planer för framtiden.
16

 

 

2.2 Issues management 

Med issues management (IM) gör företag insatser för att styra processer som kan komma att 

påverka företagets framtid och dess intressenter. Målet med IM är att hjälpa företaget att 

                                                 
9
 Tench & Yeomans (2006) s. 5 

10
 Tench & Yeomans (2006) s. 5 

11
 Caywood (1997) s. 94 

12
 Ibid., s. 94 

13
 Dozier et al (1995) s. 3ff 

14
 Black (1993) s.11 

15
 Black (1993) s. 12 

16
 Black (1993) s. 15 
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bevara marknader, reducera risker, skapa möjligheter och att arbeta med sin image för att 

gynna så väl organisationen som dess primära intressenter, det vill säga kunder, anställda, 

allmänheten och aktieägare.
17

 Issues management styrs till en stor del av företagets mission, 

det vill säga vad företaget är och vad det hoppas kunna bli. IM och strategisk planering finns 

till för att skapa en plattform där organisationen kan agera. Med det vill man skapa en 

möjlighet att hantera sakfrågor utanför själva företaget som berör politik och samhället.
18

  

 

IM:s fyra funktioner är att analysera problem eller ”issues”, att utveckla organisatoriska 

positioner vid problemen, identifiera huvudintressenter vars stöd är viktigt för den 

socialpolitiska frågan och att identifiera önskade behov hos företagets huvudintressenter. IM 

ska fungera som en proaktiv lösning för problem som kan komma där det kommuniceras 

öppet och planeras i förväg så att berörda parter är beredda på vad som kan komma att bli ett 

problem. Det är viktigt för issues managern att se in i företaget utifrån för att se de potentiella 

hot som kan komma att påverka företaget.
19

  

 

Det fokus som ligger på issues management är vilka utomstående planer som kan komma att 

stävja eller stödja organisationen samt att utifrån det skapa planer för hur företaget ska hantera 

detta. Rent tidsmässigt har IM ett tidsspann på 12 månader till fem år. IM ser även till 

problem och sakfrågor längre fram i tiden men de presenteras inte på samma vis som mer 

“akuta” fall. Det övergripande målet för IM är att se till att företaget håller sig välmående. Det 

gör man bland annat genom att söka fram kommande inneboende möjligheter som finns i 

sakfrågor som utomstående tar fram men även vad företaget själv tar fram som sedan tas upp i 

socialpolitiska forum.
20

 En annan viktig aspekt av IM är att skydda sitt varumärke om ens 

produkter exponeras för risk. Det kan handla om miljöfrågor, säkerhetsfrågor, krisrelaterade 

frågor eller frågor som behandlar själva verksamheten. När en sådan fråga kommer upp till 

ytan är det viktigt att göra produkten, rent moraliskt, tillgänglig för konsumenten att köpa.
21

 

 

2.3 Profil, identitet, image 
Profil, identitet och image är tätt sammankopplade. Dessa begrepp är centrala för 

organisationen och varumärket. Identitet är hur företaget faktiskt är. Identiteten skapas av 

företagets historia, kultur och värden. Profil är hur företag vill uppfattas och vilka de vill vara. 

Vid profilering sätter företag upp de värden de vill associeras med. Image är hur företaget 

uppfattas av omvärlden. Det är den bilden av företaget som finns i våra medvetanden som 

baseras på företags agerande. Det ideala är när ett företags profil ligger nära dess image, då 

stärks företagets varumärke. Överensstämmelsen är viktig för varumärket då det påverkar hur 

konsumenten kommer att uppfatta varumärket. Om ett företag kommunicerar en sak och 

allmänheten uppfattar någonting annat kan företaget uppfattas som oärligt. Om dessa tre 

begrepp överensstämmer gör det att företag uppfattas som trovärdiga och ärliga. Därför krävs 

det att man är konsekvent med det man säger och gör.
22

 

 

2.3.1 Image restoration 
Det finns två huvudantaganden gällande image restoration-teorin. Det första antagandet är att 

kommunikation är en målinriktad aktivitet. Med image restoration vill man hjälpa människor 

ett nå sina mål med hjälp av kommunikation. När det finns flera sätt att kommunicera, finns 

                                                 
17

 Caywood (1997) s. 173ff 
18

 Caywood (1997) s. 178ff 
19

 Tench, & Yeomans  (2006) s. 379ff 
20

 Caywood (1997) s. 178ff 
21

 Caywood (1997) s. 102 
22

 Palm (2006) s. 29ff 
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det även flera sorters meddelanden att utforma. Om det finns flera vägar till målet väljer 

människor den enklaste och billigaste vägen. Det andra antagandet är bibehållandet av en viss 

uppfattning av ett varumärke är ett viktigt mål inom interaktionen.
 23

   

 

Behovet av att kunna reparera ett anseende är stort då det är oundvikligt att begå misstag och 

då människor är känsliga för attacker. Det kan vara på nivåer som företagen inte kan styra 

själva, såsom bristande resurser eller att man är självisk, men den kanske viktigaste 

anledningen är att ens mål konstant förändras över tid. Vilken än anledningen till misstaget är 

så finns det en inneboende känsla hos människan att ens anseende inte ska fara illa. För att 

förvärra skuldkänslan över ett misstag så finns det en tendens hos andra människor att döma 

och förvärra känslan för den som begått misstaget. Det finns även hot mot oss internt, att vi 

skyller oss själva, och externt, att vi är rädda för vad andra tycker.
24

  

 

Om man själv är ansvarig för en oönskad händelse, kan det bli en attack mot anseendet. Om 

påståendet stämmer enligt ens intressenter så är aktören i fara. För att reparera ett anseende 

som har blivit attackerat finns en del strategier. Vissa förnekar helt enkelt att någonting har 

hänt eller att de är skyldiga till det. Om de inte är skyldiga ska de inte få försämrat anseende 

men idag spelar attityder och åsikter en så stor roll att det kan skada anseendet ändå, även om 

de inte är skyldiga. En annan strategi är att försöka undvika eller reducera ansvaret för 

händelsen. I vissa fall finns det inte så stor möjlighet att helt och hålla förneka ansvaret för 

vad som hänt men man kan försöka reducera ansvaret. Man kan bland annat hävda att man 

blev provocerad att göra det, vilket innebär att man inte är den enda som ska beskyllas. Man 

kan skylla på att man inte hade tillräckligt med information eller kompetens och då är det inte 

bara ens eget fel. En annan idé är att säga att det var en olycka eller att det var gjort med goda 

intentioner.
25

  

 

Man kan även reducera problemet genom en annan strategi som kallas ”bolstering”, vilket 

innebär att man förbättrar den anklagades anseende genom att uppväga eller kompensera för 

det som har skadat anseendet. Detta minskar de negativa känslor som uppkommit från 

händelsen. Ytterligare ett sätt är att attackera den som anklagar. Om den som anklagar är den 

som farit illa av händelsen så kan man i sin tur få allmänheten att få dem att se ännu sämre ut. 

Att visa att man vill rätta till problemet och att erkänna att man har gjort fel samt att visa att 

man mår dåligt över incidenten är kanske den mer godhjärtade strategin men den är även det 

som kan rädda en i sista stund.
26

  
 

2.4 Varumärkesteori 
Ordet varumärke, eller engelskans product brand, kan definieras som en bärare av ett 

budskap. Varumärket förmedlar ett budskap om en viss tjänst eller produkt som har en 

påverkan på konsumentens beteende. Det som gör att vi kan identifiera ett varumärke är dess 

kännetecken. Grundläggande kännetecken är till exempel ord märket som företagsnamnet och 

symbolen för företaget som till exempel logotypen och dessa kännetecken bygger upp 

grunden för vad varumärket förmedlar. Inbäddat i varumärket förmedlar dessa ett budskap 

eller ett löfte av vad produkten eller tjänsten har att erbjuda. Exempel på detta är 

företagsnamnet och logotypen för Mercedes-Benz. Attribut som kan kopplas till detta märke 

är lyx och status. Om då ett stort antal människor har samma associationer till detta märke har 

Mercedes-Benz varit framgångsrika med att förmedla rätt budskap. Genom att knyta ett namn 
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och en symbol till din produkt kan således kunden skapa en medvetenhet om varumärket. 

Varumärket generar en grund för en framtida varumärkeslojalitet hos sina kunder.
27

  

 

Ett starkt varumärke är viktigt dels för att kunna särskilja sig i förhållande till andra aktörer på 

marknaden, dels för att etablera sig. För att ta sig igenom det informationsbrus som finns på 

marknaden är det därför viktigt att kommunicera en identitet som kan ge ett mervärde, det vill 

säga erbjuda någonting mer än bara produkten, på ett enhetligt sätt. För att bygga ett bra 

varumärke krävs att dess kännetecken är särskiljande, det vill säga att de skiljs åt tillräckligt 

så att kännetecknen inte kan misstas för konkurrenternas produkt. Samt att varumärket ger 

samma associationer som man vill förmedla och framför allt att kännetecknen inte motsäger 

dem. Om varumärket kommunicerar budskapet rätt ökar det produktens chans att 

konsumenten väljer den då köpsituationen uppstår.
28

 

 

Produkten eller tjänstens egenskaper måste leva upp till de förmedlade förväntningarna för att 

skapa ett starkt varumärke, vilket gör det möjligt att ett värde skapas i varumärket. Det viktiga 

är det upplevda budskapet och att varumärket förmedlar det budskap som motsvarar 

konsumenternas behov. Varumärket representerar på så sätt ett värde som genererar ett 

kassaflöde som är större än vad det skulle ha varit utan varumärket. Ett merkassaflöde skapas 

av ett varumärke genom att man antingen kan ta ut ett högre pris för produkten eller att 

produkten säljer i större volym tack vare varumärket. Ett starkt varumärke skapar lojalitet, en 

så kallad affektiv lojalitet. En förutsättning för att skapa detta är att varumärket är känt. Ett 

starkt varumärke har således en större förmåga att generera ett högt kassaflöde.
29

  

 

2.5 Corporate Social Responsibility 
Corporate Social Responsibility (CSR) kan definieras som ett koncept där företag integrerar 

sociala och miljömässiga aspekter i sin verksamhet. Det kan vara samhällsansvar så som att 

arbeta med välgörenhet, sätta upp miljökrav eller att aktivt arbeta för jämställdhet och goda 

arbetsförhållanden.
30

 Individer och grupper i samhället börjar alltmer ses som en 

organisations intressenter. Det har därför blivit alltmer viktigt för organisationer att ha sunda 

relationer med sina intressenter för att verksamheten ska kunna existera. Detta är en viktig 

aspekt i organisationers kommunikationsstrategier. För att kunna ha bra relationer med 

intressenter är det viktigt för organisationer att förstå komplexiteten i det samhälle den verkar 

i. Denna kommunikation mellan intressent och organisation med fokus på samhället är just 

CSR. Dagens konsumenter ställer höga krav på de produkter och tjänster de köper och av de 

företag som står bakom dem.
31

 

 

Termen CSR är vag och kan betyda vad som helst för vem som helst. Det saknas en enad 

definition av CSR och saknar därför egentlig mening. Avsaknaden av en tydlig definition 

återspeglar också att begreppet ständigt utvecklas.
32

  

 

I början av 1900-talet tjänade företag stort på att vara oetisk i sin verksamhet. Att använda så 

billiga underleverantörer som möjligt för att minska kostnader gjorde att företagen lyckades 

tjäna stora pengar. Men i dagens samhälle har ansvar blivit viktigare och mänskliga rättigheter 

snarare regel än undantag hos företag. Så vad tjänar CSR till? Det finns flera företag både från 
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förr och nu som tjänat på att byta till en mer etisk verksamhet. Det har gynnat företagen själva 

samt deras intressenter och de anställda. CSR kan nyttja företagets anseende och image och 

det finns en hel del fördelar med att använda sig av CSR så att andra blir mer villiga att ta 

företagets synsätt på allvar. CSR hjälper att stärka företagets informationsstruktur med 

samhället och därmed förbättra resurser inom alla delar. Det blir lättare för organisationen att 

motivera och rekrytera anställda, och att promota höjd moral hos de anställda samt att det 

förhöjer värdet på organisationens produkter och tjänster. Att ta sitt sociala ansvar är ett sätt 

att differentiera sig och skapa konkurrensfördel för företaget 
33

. Socialt ansvarstagande ses 

även som en hjälp till ökat anseende hos ett företag. I artikeln Gauging consumers’ responses 

to CSR activities: Does increased awareness make cents? påvisas att ju mer man vet om ett 

företags CSR-arbete desto mer ökar det kundens köpintentioner och det ger även företagen ett 

högre anseende.
34

  

 

Intresset för CSR har ökat explosionsartat under de senaste åren. En anledning till detta är de 

företagsskandaler som inträffade i slutet av 1990-talet till i början av 2000-talet. Skandalerna 

genererade medial uppmärksamhet och därmed blev ett hett samtalsämne hos allmänheten. 

Både internationellt och inom Sverige syntes dessa skandaler: Enron och Worldcom i USA 

och Skandia och Skanska i Sverige.
35

 Företagsskandalerna i slutet av 1990-talet ledde till att 

flera företag började se över sina CSR-aktiviteter och vad de kan göra för samhället. De 

företag med skadat anseende kunde använda sig av CSR för att reparera anseendet. Anseendet 

kan ses som hur ett företag lever upp till de åtaganden och förväntningar som intressenter har 

samt ett företags samlade framgång att tillmötesgå sina intressenter. Ett företags 

anseendeskapital är viktigt då det kan locka investerare och aktieägare samt att bygga 

relationer och knyta kompetens till företaget.
36

  

 

En bidragande faktor till varför socialt ansvar är viktigt för företag är just på grund av 

intressenterna. För att kunna ha en lönsam verksamhet finns krav att tillfredsställa 

intressenterna och CSR har vuxit till en viktig fråga hos många intressenter. Ser man inte till 

intressenternas intressen riskerar man företagets hela existens. Många företag kommunicerar 

ut vad de gör för samhället till sina intressenter men för att det ska fungera på det bästa 

möjliga sättet krävs en tvåvägskommunikation. Att endast berätta för intressenter vad man 

gjort för samhället är inte lika bra som att få feedback på det man gör och därmed engagera 

intressenten i den sakfråga företaget ser som relevant.
37

 

 

Det blir allt viktigare för företag att nischa in sig på vad det är de stödjer. Numera är det inte 

ovanligt att företag istället för att stödja specifika organisationer väljer att stödja specifika 

sakfrågor som organisationerna arbetar med. Det kan vara olika projekt de väljer att bidra till. 

För att ett företag ska kunna känna att de tjänar på att bidraget till en sakfråga är mätbarhet en 

viktig del. Det innebär att de ska kunna se hur det påverkar organisationen de bidrar till samt 

hur attityderna mot företaget förändras.
38

 En viktig aspekt av CSR är att det aldrig blir 

statiskt. Vad som är gott för samhället förändras över tid. Om man har en färdigställd CSR-

plan innebär det inte att man kan luta sig tillbaka och andas ut. Eftersom nya problem inom 

samhället uppdagas ofta gäller det att företagen är proaktiva istället för reaktiva - de ska vara 

uppdaterade på vad som sker i omvärlden för att kunna hantera frågan inom företaget istället 
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för att hantera det när det slagit till hos företaget. Ett företag måste ta hänsyn till normer och 

uppfattningar hos allmänhet och intressenter. Följer de inte dessa normer kan de snabbt 

hamna i bakvattnet och ses som illegitima företag.
39

 

 

Organisationer och företag är varken stater eller länder men de spelar ändå en stor roll i 

samhällets infrastruktur och måste därmed inse sin roll i samhället och vad de kan göra för att 

förbättra den. Det finns tre nivåer av hur ett företags inflytande är. Den grundläggande är när 

företaget väljer att följa regler och lagar i samhället medan den högsta nivån där företaget 

istället bidrar till samhället. Den mer vanligare, mellannivån är en blandning mellan de två 

ovannämnda då företaget följer lagar och regler och bidrar till viss del till samhället.
40

  

 

Det finns två huvudinriktningar inom CSR. Dels den som innefattar välgörenhet och dels den 

som innefattar att man utgår från företagets kärnverksamhet för att skapa socialt 

ansvarstagande. Det senare kan innebära att om man till exempel arbetar inom oljeindustrin 

söker att skapa alternativa energikällor, där man alltså utgår från vad företaget faktiskt sysslar 

med till att skapa förbättringar för samhälle och miljö. Det som är viktigt inom anseendet är 

att det kan bli ganska transparent och uppenbart om ett företag endast sysslar med 

välgörenhet. Det kan då uppfattas som en strategi för att förbättra anseendet som i sin tur leder 

till större vinst för företaget. Om man däremot ser över vad ens eget företag gör för negativt 

för samhället och sedan arbetar med att förbättra situationen blir det mer legitimt. Oftast 

använder sig företag av båda strategierna samtidigt.
41

 

 

CSR har idag blivit mer och mer associerat med egen vinning för företag. Att inte syssla med 

CSR gör att företag ifrågasätts och det är ingen hemlighet att anseende och CSR går hand i 

hand. Det handlar i mångt och mycket mer om egen vinning istället för altruism. CSR har 

ytterligare en fördel: hamnar företaget i blåsväder kan ett gott socialt ansvarstagande leda till 

en sorts krockkudde för företaget, där skadorna minimeras avsevärt på grund av ett starkt 

anseende sedan tidigare.
42

  

  

Det finns främst tre förutsättningar för att ett företag ska kunna använda sig av CSR. Dessa tre 

är att man lever som man lär, samverkar istället för att motverkar (vissa företag ifrågasätter de 

regler och normer inom CSR, men om de istället samverkar kan de påverka regler och normer 

i önskad riktning) samt att man bevakar och deltar i samhällsförändringar då det är viktigt att 

vara insatt i vad som händer i samhället för att garantera flexibilitet i användandet av CSR.
43

  

 

2.5.1 Filantropi 
Det finns en viktig skillnad mellan filantropi och CSR och det är att filantropi handlar om ren 

välgörenhet medan CSR handlar om att hantera en sakfråga som samhället förväntar att de 

hanterar. Filantropi kan ses som en kortsiktig envägsrelation som är oförutsägbar för den som 

mottar bidraget och är svårt att planera strategiskt.
44

 Filantropi måste särskiljas från sales 

promotion, reklam, sponsring och event marketing. På ett sätt har de alla en sak gemensamt: 

alla har som uppdrag att förbättra läget för företaget hos intressenterna. Men annars finns en 

vital skillnad, främst internt, och det är källan för kapital. Bidrag kommer från företags vinst. 

Kapital för sales promotion, reklam, sponsring och event marketing tas som kostnader för att 
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företaget ska kunna fungera. Företag kan vara selektiva till vilka de väljer att bidra till. Ett 

strategiskt företag väljer vissa gåvor för att bredda sina mål och för att identifieras med 

sakfrågorna som de har ett visst intresse för. Det är väldigt viktigt att se över vem man väljer 

att bidra till. Det kan annars resultera i att företaget stödjer en organisation som har en 

sakfråga som de inte stödjer. Detta taktiska misstag kan ge utomstående en anledning att se 

över alla bidrag och ifrågasätta företaget.
45

 

 

Det strategiska användandet av företagsfilantropi kan hjälpa företaget att garantera dess 

överlevnad. Detta är för att ett företags bidrag är den plats där både företaget och samhället 

kan dra stora fördelar. När det används rätt kan båda parter vinna stort. Idag ses företags 

bidrag inte bara som fördelaktigt för samhället och för att hjälpa företag uppfylla sin roll som 

den goda medborgaren utan även mer och mer som en hjälp att få företaget att tjäna mer. För 

många företag är deras anseende en stor anledning till att kunna skapa övertag. Att bygga upp 

en god och effektiv bidragsstrategi kan hjälpa företaget att skapa en positiv identitet med var 

och en av sina huvudintressenter, där de viktigaste är investerare, tjänstemän och anställda. 

Denna strategi är dock reaktiv istället för proaktiv. Idag syns ibland företagsfilantropi på ett 

annat sätt än det gjorde förut. En del företag väljer att donera material till exempelvis skolor. 

Det kan vara datorer som skickas ut för att hjälpa elever, men det finns ofta en baktanke med 

det. Företaget hoppas då att genom att skicka ut varor där eleverna får prova på dem ska 

generera i att de själva vill köpa en liknande dator för eget bruk.
46

  

 

2.5.2 Kritik och risker med CSR 
Det finns risker med att använda sitt sociala ansvarstagande till att öka sitt anseende. I 

debatten om CSR och vinstintressen finns det två dominerande åsikter. Den ena är att CSR är 

en motsättning till vinst och den andra är att CSR är en förutsättning för vinst. Kritiker till 

CSR menar att företag inte ska ägna sig åt filantropisk verksamhet. Deras huvudsakliga 

ansvar är gentemot ägarna och att maximera avkastning. Kritikerna menar att företag har ett 

socialt ansvar men att detta ansvar även är ett ekonomiskt ansvar. Genom vinstmaximering 

bidrar företag på bästa sätt till samhällets utveckling. CSR ses på så sätt som en motsättning 

till den fria marknaden och är ett hot mot kapitalism. Förespråkarna menar däremot att CSR är 

förenligt med vinst och lönsamhet. De menar att ansvaret är gentemot ägarna såväl som 

intressenterna vilket innebär ett bredare samhällsansvar. Detta leder också till en ökad 

lönsamhet. Med detta synsätt menar de att företag är beroende av sin omvärld och sina 

intressenter.
47

  

 

Hur företag styrs reflekterar aktieägarnas intressen men så länge företag endast tar hänsyn till 

aktieägarnas intressen och inte några andra grupper i samhället kan företag aldrig säga sig 

vara socialt ansvarsfulla. Det finns dock ingen klar koppling till att CSR påverkar företags 

aktievärde. Om det då inte påverkar värdet vad är då företagsledares motiv till att driva 

igenom CSR-policys? CSR kan endast ha verkan när det är lönsamt.
48

    

 

Diskussionen om CSR handlar ofta mer om vinst och affärsstrategi än om välgörenhet, menar 

Maria Grafström. Motiven till att arbeta med CSR är att det på sikt ger en ökad vinst genom 

att det attraherar fler kunder och investerare och mer kompetent personal till företaget. Det 

handlar därför inte om en osjälvisk eller god gärning utan snarare om att göra lönsamma 

affärer. Det är ett sätt för företag att trygga sin framtid och framtida arbetskraft genom att till 
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exempel investera i skolväsendet och i ungdomar.
49

 Om man använder CSR på rätt sätt finns 

alltså goda möjligheter till fördelar, men det finns en risk med det också. Sticker man ut hakan 

och påstår att man motverkar någonting som ses som ett problem gör också att om motsatsen 

faktiskt påvisas blir fallet tungt. Det finns större utrymme för kritik när man använder sig av 

socialt ansvarstagande för att förbättra anseendet.
50

  

 

Det finns ett växande krav på företag att det finns en transparens i vad de gör i sin 

verksamhet, inte minst gäller detta deras CSR-aktiviteter.
51

 En relativt ny utveckling inom 

CSR kan ses hos Shell. Företaget har tidigare fått kritik framför allt för deras försök att sänka 

en oljetank i havet, för deras oljeverksamhet i Nigeria samt för deras involvering i 

militärjuntan. Efter det har Shell behövt tänka om sin strategi och lägger nu ner stora resurser 

på att bemöta kritiken. Shell var ett av de första stora företagen i Storbritannien att ta fram en 

social rapport som visar företagets påverkan i olika delar av samhället. Fler företag följer nu 

Shells exempel i ett försök att vara mer transparenta. NGO (non-governmental organizations) 

har dock helt avfärdat dessa och menar att det är ytlig ”greenwashing”, ett PR-knep.
52

  

 

Samtidigt som intressenter kräver mer av företag när det kommer till socialt ansvarstagande så 

finns det en risk med att berätta för mycket om vad man gör för samhället. Risken ligger i att 

man sticker ut i mängden för det man gör, vilket i sin tur ger kritiker en möjlighet att granska 

CSR-verksamheten under lupp. I och med det har intresset ökat för CSR samt fått ökad 

uppmärksamhet i medier. Detta ger många gånger positiv press för företag men det ökade 

intresset gör även att företagen som är socialt ansvarstagande granskas mer. De företag som 

då brister i sitt ansvarstagande hängs ut i medier och varumärket som man har byggt upp 

under en lång tid kan raseras under en natt.
53

  

 

Det är viktigt att minnas att handling alltid kommer före kommunikation - att lova någonting 

och sedan inte kunna hålla det man lovat är någonting som kan skada anseendet grovt. Genom 

transparens legitimerar företag sitt sociala ansvarstagande och därför blir kommunikationen 

en viktig roll för företags anseende. Att kommunicera ut sina CSR-satsningar är ofta känsligt. 

Kommunikationen måste handla om vad företaget faktiskt gör och att företaget inte lovar mer 

än de kan hålla annars riskerar de negativ publicitet och ett slag mot varumärkets anseende. 

Företag kommunicerar ut sina CSR-insatser på olika sätt och det finns alltid en risk att det 

uppfattas som ett PR-jippo. Allt fler företag kommunicerar sina CSR-satsningar via hemsidor 

och hållbarhetsredovisningar och i vissa fall väljer företag att annonsera ut sina CSR-

aktiviteter, såsom Löfbergs Lila och sin slogan “Utrota fattigdomen på kafferasten!”, där de 

sticker ut hakan rejält. Risken med dessa kommunikationssatsnigar är att de fastnar i 

envägskommunikation och därmed inte möter intressenternas intressen.
54

 

Steve Kent May diskuterar huruvida CSR verkligen används till vad det syftar till, det vill 

säga att hjälpa samhället till det bättre. Frågan som ställs är vad är det egentligen företagen 

som ägnar sig åt CSR vill uppnå? Handlar det verkligen om att hjälpa samhället eller har 
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kritikerna rätt när de säger att företag som engagerar sig endast sätter upp en fasad för att 

förflytta uppmärksamheten från det negativa som de gör?
55

  

Företag kan arbeta med långsiktiga och kortsiktiga CSR-aktiviteter. Fördelarna med 

kortsiktiga CSR-aktiviteter är att företag måste vara snabbare och effektivare i hur de ska 

bidra till samhället. Samtidigt skadar de kortsiktiga aktiviteterna då CSR är beroende av hur 

företaget mår för tillfället. De kortsiktiga aktiviteterna kan ibland användas till att manipulera 

den bild samhället har av företaget till det bättre, vilket då ger företag möjlighet att slippa 

lägga fokus på ett mer långsiktigt mål och mer aktuellt problem för samhället.
56

 

PR kan enligt  John C. Stauber och Rampton Sheldon liknas vid prostitution: när det finns 

kärlek där är det en god sak. Det är inte bara för samhällets bästa att PR lyckas plocka fram 

sakfrågor till agendan, men det är också människors ansvar att faktiskt lyssna på dem. Men 

när PR köps av ett företag så blir det en annan sak. För pengar görs vad som helst, där 

människors bästa helt plötsligt inte hamnar i första rummet. Russinfallet är ett exempel på 

detta. I USA for “Russingänget” runt på turné som genererade pengar för företaget samtidigt 

som California Raisin Advisory Board (CALRAB) fick bättre anseende. De gjorde goda saker 

för samhället, skänkte pengar och glädje. Men ett underliggande problem fanns och bara 

väntade på att få se dagens ljus. David Steinman, en forskare hade upptäckt att russinen 

innehöll farliga mängder av giftet DDT. Vid närmare forskning kring detta fann han att 

flertalet av amerikanska livsmedel innehöll massor av gifter. Det, i samband med att nya rön 

om att allt fler barn drabbas av cancer ledde till att han skrev en bok om detta. När det kom till 

företagets uppmärksamhet var de tvungna att agera snabbt. Ketchum PR skulle komma till 

undsättning, vilket de gjorde i form av att tysta ner lanseringen av boken, samt av ökat tryck 

på den lyckade russinturnén. Samhällets goda kom inte i första rummet, det gjorde däremot 

företagets lycka och pengarna som kom därefter.
57

  

En av de tidiga PR-aktiviteterna handlade om cigarretter. Det var tabu för kvinnor att röka så 

därför startades en PR-kampanj för att öka försäljningen. Först handlade det om läkare som 

hävdade att ett visst märke var “mindre irriterande mot strupen”, samtidigt som vissa sångare 

fick vittna om att deras röst blev bättre och starkare av rökning. Senare kom en kampanj som 

fokuserade på att kvinnor skulle frigöra sig och börja röka. Männen fick ju göra det, därför 

borde kvinnor också kunna ha den möjligheten. Sedan kom rönen om att kvinnor blir vackrare 

och åldras långsammare av rökning, vilket ledde till en stark höjning av försäljningen av 

cigaretter i USA. Trots att det fanns rön om att cigaretter var rent skadliga så lade 

cigaretttillverkarna stora pengar på PR-aktiviteter för att öka sin försäljning.
58

  

En paradox relaterat till att det inte finns en klar definition av CSR är förnekandet. Ingen 

ansvarig för företagets bolagsfrågor skulle medge att de inte är socialt ansvarsfulla. För att 

vara det krävs att företag kan vara kritiska mot sin egen verksamhet. För att arbeta med CSR 

måste företag alltså erkänna sina misstag och se sina brister. Företag måste erkänna att de gör 

annat än gott för samhället och måste kunna erkänna när de bryter mot sina egna etiska regler. 

Ändå gäller det här många företag. Huruvida CSR är ett PR-påfund eller ej ser man i hur 

företag bemöter kriser som berör deras CSR-satsningar. I synnerhet avspeglas detta när gäller 

mänskliga rättigheter. Här är förnekandet stort bland företag som är verksamma i tredje 

världen där man antingen förnekar att man vet någonting om förhållandena eller så hoppas de 
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att deras negativa inverkan på samhället ska gå förbi obemärkt. Förnekandet är en funktion av 

krishantering och PR som fungerar som en barriär för CSR som i sig kräver transparens, 

ärlighet och en villighet att lära sig av sina misstag. En annan indikator på hur företag 

värderar CSR är var de placerar CSR inom organisationen. CSR är vanligtvis belägen i 

samma del som den externa kommunikationen. Det är alltså en PR-funktion som inte är en 

organisatorisk del utan en omgivande enhet. PR-funktionen i detta sammanhang är att 

säkerställa sig om att företagen får igenkännande för sina samhällssatsningar och som ”goda 

företagsmedborgare”. CSR kommer att förbli ett PR-påfund så länge som paradoxerna 

kvarstår. CSR handlar om den långsiktiga inverkan på samhället och till vilken grad företag är 

villiga att se över och förbättra sin verksamhets påverkan. CSR kan endast ha substans om 

företag tar hänsyn till alla sina intressenter, om det är lönsamt, om definitionen innefattar 

samhällelig- och ekologisk hållbarhet, om det är öppet för granskning och om det är baserat i 

den organisatoriska grunden.
59

  

 

2.5.3 CSR och Varumärket 
Ett varumärke består av, som tidigare nämnts, associationer som kunden förknippar 

varumärket med.
 60

 Att visa att varumärket tar ansvar inom samhället är en god strategi för att 

lyckas. Detta bygger upp ett förhållande mellan varumärke och konsument där konsumenten 

känner att de kan lita på varumärket vilket även skapar emotionella fördelar. Idag är det 

mycket viktigt för konsumenter att varumärkena delar deras tankar om samhället och social 

medvetenhet.
 
En psykologisk aspekt av att arbeta med CSR är Halo-effektens inverkan. Halo-

effekten är ett sätt eller attribut som människan generaliserar som till exempel om en person 

är snygg så generaliserar vi att hon även är snäll, detta är även applicerbart till varumärken. 

Om ett varumärke associeras till en CSR-aktivitet så är det varumärket i sig snällare och 

bättre. Vilket även reflekteras på personen som konsumerar varumärket vilket i sin tur 

reflekterar att de är bättre människor för att de konsumerar varumärket.
61

 Samma sak kan 

sägas om de som är anställda på företag som arbetar med CSR som är delaktiga i företagets 

goda gärningar och känner stolthet i deras arbete.
62

  
 

Faith Popcorn menar “It used to be enough to make a fairly decent product and market it, but 

not anymore. In the 1990s, the consumer will want to know who you are before buying what 

you sell.” När konsumenter köper någonting är det två saker de köper: produkten och 

varumärket.
63

 Människor vill göra affärer som de känner för och litar på. Tilliten får företagen 

genom att vara tillgängliga och mottaglig till konsumenter samt genom att sponsra aktiviteter 

och identifiera sig med sakfrågor som är aktuella hos konsumenterna. Ett exempel på det är 

den amerikanska glassproducenten Ben & Jerry’s som har vunnit konsumenternas lojalitet 

genom att skänka delar av sin vinst till stöd av samhälls- och miljöfrågor. De har även 

integrerat samhällsfrågor till företagets mission som lyder “Doing well by doing good”. De är 

övertygade om att konsumenter är mest lojala när de både tror på produkten och varumärket 

som står bakom den.
64

  

 

Om marknadsförare kan knyta ihop speciella fördelar till varumärket som till exempel en 

meningsfull sakfråga, desto bättre är det för varumärket. Då ett varumärke har ett starkt 

anseende som uppfattas som socialt ansvarstagande kan CSR också fungera i förebyggande 
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syfte mot negativ publicitet och vid kriser. Det kan alltså fungera som en buffert för kritik 

som riktas mot företaget genom att man har byggt upp ett starkt anseende. Det kan å andra 

sidan också ställas högre krav från allmänheten på företag som agerar socialt ansvarstagande 

och då göra kritiken hårdare.
65

 Det är ingen slump att McDonald’s är en stor vinnare när det 

handlar om konsumenternas tillit (ja, när detta skrevs i alla fall). Redan från början gav 

McDonald's skapare Ray Kroc tillbaka till samhället genom att investera i det lokala 

samhället där McDonald’s har sin verksamhet. På så sätt skulle man generera vinst för 

företaget. Han visste direkt att om man är en god medmänniska gör man god PR som i sin tur 

är bra för verksamheten.
66

  

 

Att ett varumärke förknippas med CSR är värdeskapande för varumärkets intressenter och 

konsumenter. Men för att det ska ha en inverkan måste denna association ha en påverkan vid 

köptillfället. Det vill säga att om man inte vet eller kommer ihåg att McDonald’s till exempel 

har Ronald McDonald Hus kommer deras CSR-arbete inte påverka ens köpbeslut. Om CSR-

associationerna däremot har implementerats kan det skapa ett konkurrenskraftigt varumärke 

med lojala kunder. Undersökningar visar just att ju mer kunderna vet om ett företags CSR-

arbete desto mer ökar det kundens köpintentioner och det ger även företagen ett högre 

anseende.
67

  

 

2.5.4 Greenwash 
Under de senaste åren har marknaden överflödats med ”gröna” produkter och tjänster och vi 

möts allt oftare av orden ekologisk, hållbarhet och klimatsmart. Det har skett en radikal 

ökning av produkter och varumärken som påstår sig vara miljövänlig.
68

 Miljöinriktad PR eller 

greenwash är ett begrepp som florerade bland amerikanska miljöaktivister under 1960-talet.
69

 

Greenwashing innebär att vilseleda konsumenter om ett företags produkter eller tjänster 

genom att utge sig för att vara mer miljövänliga än de egentligen är.
70

 1990-talet tog 

miljöinriktad PR fart dels som en reaktion på företags försämrade image i samband med 

medial uppmärksamhet av industriolyckor och miljökatastrofer, dels som en reaktion på 

lagändringen av offentliggörandet av information av bland annat utsläpp samt att fler 

människor började anse sig vara miljömedvetna.
71

 

 

Några årtionden och en Al Gore-dokumentär senare är de radikala 60-talens miljöaktivisters 

åsikter allt mer vedertagna. Den miljömedvetna konsumenten tar en allt större plats på 

marknaden och är idag en av de största grupperna. Den etiska och den organiska 

matmarknaden i Storbritannien hade år 2008 fördubblat sin försäljning sedan år 2000 och 

förutspås vara värd närmare två miljarder pund år 2010. Vi konsumerar inte endast ”grönare” 

utan vi ställer även högre krav på företag att ta ett större miljömässigt såväl som socialt ansvar 

för deras produkter och tjänster. Med konsumenter som vill köpa miljövänliga och etiska 

produkter och som ställer krav på företag att nå vissa mål, leder denna utveckling till att 

företagen påstår sig vara miljövänliga trots att de inte är det - detta är greenwashing.
72
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Idag handlar miljöinriktad PR i mångt och mycket om strategisk rådgivning för att påverka 

opinionen om miljöproblem samt att finna sätt att bemöta miljöaktivister och hantera 

miljöbestämmelser. Greenwashing kan yttra sig på olika sätt. Ett vanligt exempel är bilreklam 

där de menar att den senaste bilmodellen är miljövänlig. En bil i sig kan ju aldrig vara 

miljövänlig, den kan endast vara mer eller mindre skadlig för miljön. Ett annat exempel är att 

ge illusionen av en miljövänlig produkt som till exempel kaffe genom att använda en 

förpackning som är av oblekt naturpapper eller en grön färg. Miljöinriktad PR har kritiserats 

då det uppmuntrar till en ökad konsumtion, fast med ”gröna” produkter, vilket är en paradox 

till det miljömedvetna tänkandet.
73

 Greenwash som företeelse kan uttryckas som Gayatri 

Chakravorty Spivak gjorde “you can knife the poor nation in the back and offer band-aids for 

a photo opportunity”.
74

 

 

 

3. Metod 
 
Här kommer vi presentera vårt val av metod, urval och avgränsningar, hur vi genomförde intervjuerna samt 

intervjumanual. Vi kommer även här diskutera frågan om validitet och reliabilitet samt vilka metodproblem vi 

har stött på. 

 

Med vår studie vill vi undersöka exempel på hur CSR kan försämra ett varumärkes anseende. 

För att nå dit väljer vi ett kvalitativt angreppssätt. Med vår kvalitativa forskning vill vi 

förklara egenskaper hos det fältet som vi studerar, CSR, och vi vill söka djupare kunskap 

genom det individuella och det subjektiva. Då vi vill åt respondenternas personliga 

erfarenheter och uppfattningar om CSR är just en kvalitativ metod passande.
75

 

Respondenternas åsikter och värderingar är centrala för att få en fördjupad inblick i ämnet 

CSR. Med en kvalitativ metod finns det utrymme för subjektiva tolkningar, den tar hänsyn till 

helheten och vi får mycket information men ett begränsat antal undersökningsobjekt vilket är 

lämpligt då vi vill fördjupa oss mer i ämnet. Genom det kan vi skapa oss en djupare förståelse 

för CSR, genom att sätta oss in i och se det utifrån respondentens synvinkel.
76

 
 
  

 

3.1 Kvalitativ intervju 
Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa intervjuformen väljer vi för 

att få djupare insikt om CSR från personer som är insatta inom ämnet. Denna form ger oss 

möjlighet att få insikt om de tankar som finns bland respondenterna och det ger dem en 

möjlighet att resonera kring frågorna och inte endast besvara dessa.
77

 Anledningen till att vi 

har valt samtalsintervjuer är dels möjligheten till att ställa följdfrågor som kan komplettera 

underlaget. Vi får även möjligheten att samspela med respondenterna, se deras reaktioner och 

interagera med dem. Vi avser oss att använda oss av respondentintervjuer för att det är 

respondenternas personliga erfarenheter av att jobba med CSR och deras nyanserade åsikter 

kring CSR generellt och de utvalda artiklarna som vi är intresserade av. Vi har valt en 

semistrukturerad intervju som kännetecknas av flexibilitet vad det gäller frågorna och 

ordningsföljden. Vi har valt denna friare form av intervju då respondenten har möjlighet att 

utveckla sina svar. Vid semistrukturerade intervjuer utgår vi ifrån en intervjumall med frågor 

som respondenterna resonerar kring, det är stommen av kärnfrågor som samtalet kan kretsa 
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kring men den ger utrymme för en stor grad av flexibilitet eftersom följdfrågor kan ställas.
78

 

För att få svar på centrala frågor har vi förutbestämda frågor för att svaren inte ska bli allt för 

utsvävande.
79

  

 

3.1.1 Urval och Avgränsningar 
Urvalet av respondenter består av personer som är verksamma i ämnet CSR. Eftersom det är 

CSR-arbetet vi vill fokusera på är det de som är ansvariga för CSR inom företagen som vi 

intervjuade.
80

 Vi har valt att arbeta med respondenter med liknande kunskaper och kravet var 

att de är insatta inom ämnet CSR. Respondenterna vi har valt ut kan belysa fenomenet i fråga 

på ett sätt som är relevant för studiens mål då de är verksamma inom ämnet. Vi har fått vår 

urvalsram från företagsnätverket CSR Swedens medlemsregister via hemsidan 

www.csrsweden.se med kontaktuppgifter på de CSR-ansvariga på företagen.
81

 Vi har 

intervjuat tio stycken CSR-ansvariga från tio olika företag. Antalet vi har valt är för att vi ska 

få tillräckligt med material att analysera samt för att få en viss teoretisk mättnad.
82

 Då antalet 

företagsmedlemmar på CSR Swedens hemsida var begränsade och då några tackade nej till 

intervju fick vi göra ett strategiskt urval på bortfallet. Från CSR Swedens hemsida fick vi 

fram åtta respondenter. Medlemsregistret på CSR Swedens hemsida består av 15 företag 

varav bortfallet bestod av sju företag. Det strategiska urvalet gjorde vi senare där vi fick fram 

de två resterande respondenterna. 

 

3.1.2 Intervjumanual 
I den förberedande fasen var det viktigt för oss att vässa våra frågor och se till att frågorna var 

så välformulerade och välkomnande att svara på som möjligt. Vi ställde upp ett antal teman i 

manualen som sedan ledde till att vi kunde fördjupa oss i relevanta områden. Vi utgick från en 

lista med öppnings-, introduktions-, övergångs- och nyckelfrågor samt avslutande frågor.
 
 Vi 

inledde med bakgrundfrågor och sedan övergick vi till frågor som var mer inriktade mot det vi 

avsedde undersöka. Bakgrundsfrågor uppfattas ofta som en bra grund inför samtalet och det 

gör att respondenten kan känna sig mer bekväm i situationen vilket ger en god grund för ett 

mer öppet samtal. Övergångsfrågorna för samtalet till nyckelfrågorna som är intervjuns 

huvudfrågor. Slutligen ger avslutningsfrågorna respondenten en möjlighet att förtydliga eller 

vidareutveckla sina resonemang.
83

  

 

För att komma åt respondenternas åsikter om CSR utformade vi cirka 30 intervjufrågor 

indelade i sju kategorier (se bilaga 1). Vi inledde med frågor om respondenternas bakgrund 

och övergick sedan till frågor om deras åsikter om CSR som övergick till frågor om 

varumärkesbyggande, CSR i samband med varumärket och sedan en kritisk syn på CSR. Efter 

dessa områden gick vi in på de tre specifika artiklarna och ställde frågor kring dessa. Vi 

avslutade sedan med hur de ser på framtiden för CSR och varumärkesbyggandet. 

 

Intervjuns sju områden: 

 

1 Personlig bakgrund 

2 Beskrivning av CSR 

3 Beskrivning av varumärkesbyggande  
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4 CSR i samband med varumärket 

5 Kritisk syn på CSR 

6 Tre specifika artiklar 

7 CSR och varumärkesbyggandets framtid 

 

3.1.3 Genomförande 
Vi kontaktade respondenterna via e-post och följde sedan upp per telefon två dagar senare och 

frågade om de ville medverka i vår studie om CSR. Vi genomförde några av intervjuerna över 

telefon och några på plats. För att se om frågorna var förståeliga och relevanta för det vi 

avsedde undersöka så genomförde vi två provintervjuer. Efter provintervjuerna gjorde vi 

några revideringar av frågorna. Vi genomförde tio intervjuer med en intervjuare vid varje 

tillfälle för att minska risken av att respondenten känner sig obekväma. Intervjuerna var 

mellan 30 minuter till en timme långa och vi återvände hela tiden till intervjuguiden för att 

behålla struktur i intervjun och för att vara säkra på att vi besvarade samtliga av våra 

frågeställningar.
84

 Vi använde oss av bandspelare för att kunna koncentrera oss på själva 

intervjun men vi antecknade även nyckelmeningar under intervjuerna och vi transkriberade 

sedan intervjuerna från inspelningarna så fort som möjligt efter intervjun, när den fortfarande 

fanns färskt kvar i minnet.
85

 

 

3.2 Källkritik 
 

3.2.1 Validitet 
Validitet uppnås när det finns en överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och de 

operationella indikatorerna, men också genom att resultatet besvarar de frågor som man har 

till avsikt att undersöka.
86

 Då vi söker respondenternas åsikter om CSR från deras individuella 

perspektiv påverkas vår undersökning av deras subjektiva tolkningar av ämnet.
87

 Validiteten 

kan i sin tur delas in i intern och extern validitet. Den förstnämnda ämnar visa hur väl 

resultaten stämmer överens med verkligheten, till exempel att vi intervjuar rätt personer på 

företagen och den sistnämnda ämnar visa hur generaliserbart resultatet är, vilket ibland kan 

vara svårt att göra då kvalitativa undersökningar oftast har ett litet urval. För att vara säkra på 

att vi undersöker det vi ska undersöka använder vi oss av samma intervjumanual vid samtliga 

intervjuer samt att vi i urvalet säkerställde att det var rätt person i organisationen vi talade 

med. Vi kontaktade i vissa fall fel personer, då informationen på CSR Swedens hemsida inte 

var uppdaterad. Vi blev då lotsade till rätt personer i organisationerna, som då ökar vår 

validitet.  

 

3.2.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet menar man hur tillförlitlig och trovärdig undersökningen är. Det innebär även 

att studiens tillvägagångssätt beskrivs utförligt samt att studien ska vara replikerbar det vill 

säga att andra ska kunna utföra samma studie utifrån våra uppgifter och kunna dra samma 

slutsatser som vi har. För att säkerställa att denna studie är replikerbar bifogas 

intervjumanualen i bilaga. Reliabilitet innebär även att våra mätinstrument som 

intervjumanual och intervjuerna ger tillförlitlig information. Att uppnå en hög grad av 

reliabilitet kan vara ett problem i kvalitativa undersökningar då resultaten är beroende av vilka 

som intervjuas och vem som tolkar svaren samt att tillförlitligheten vid intervjuer är beroende 
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av intervjuarens förmåga. Med den här typen av studier finns det alltid utrymme för olika 

tolkningar, det viktiga är då att ha en hög intersubjektivitet för att läsaren ska vara medveten 

om de tolkningar vi har gjort i analysen.
88

  Reliabilitetssvaghet vid intervjuer är ofta 

intervjuareffekten, ledande frågor och tolkningsproblem. Vi undvek ledande frågor och 

försökte ställa öppna frågor för att få så uttömmande svar som möjligt. Om det blev någonting 

missförstånd i frågan tillrättavisade vi respondenterna utan att försöka leda dem till ett givet 

svar. Intervjuareffekten innebär att intervjupersonens svar påverkas av intervjusituationen, till 

exempel att intervjupersonen svarar på ett sätt som den tror förväntas av den. För att reducera 

risken av detta har vi med våra frågor försökt formulera dem så att vi i minsta möjliga mån 

påverkar svaren i en viss riktning. Vi lade ner tid på att utarbeta vår frågemanual och sedan 

har vi följt denna under intervjuerna för att undvika egen påverkan. Ett bevis på att frågorna 

var öppna och inte ledande var de väldigt varierande svar vi fick.
89

  

 
För att undvika slarvfel som kan uppkomma vid enbart anteckning spelade vi in intervjuerna. 

Detta gör att vi på enkelt sätt kan gå tillbaka för att försäkra oss om att inga detaljer går 

förlorade i hanteringen mellan intervjun och analysen. Genomskinligheten i vår studie är 

möjlig att upprepa och därmed möjlig att verifiera och falsifiera.
90

 Värt att nämna här är att 

vid en respondentintervju handlar det om respondentens subjektiva uppfattningar och tankar, 

därmed kan det bli svårt att replikera själva undersökningen. Vi har fångat in våra 

respondenters tankevärldar, och det går därmed inte att falsifiera eller verifiera huruvida vad 

de säger är rätt eller fel, däremot kan vi tolka vad de sagt med redan existerande teori och se 

hur de förhåller sig till det.
91

  

 

3.4 Metodproblem 
Metodproblem som kan komma att påverka studien är att hälften av intervjuerna skedde på 

plats hos respondenten medan den andra hälften skedde via telefon. Vårt mål var att utföra så 

många intervjuer som möjligt på plats men då företagen är utspridda i landet blev det ett 

hinder. Fler missförstånd kan uppstå under intervjun om de inte utförs ansikte mot ansikte. 

Det är inte bara det verbala språket som är viktig för den informationen man samlar in utan 

även kroppsspråk, man kan se hur respondenten uppfattar frågorna om den blir stressad och 

undviker frågor eller blir engagerad.
92

 Vi använde oss av samma intervjumanual för alla 

intervjuer och genomarbetade den för att säkerställa att intervjuerna skulle bli så lika som 

möjligt.  

 

Vårt bortfall bestod dels av att företagen inte hade tid och dels att vissa inte ville uttala sig om 

andra företags snedsteg vad det gäller CSR, medan andra inte såg syftet med studien då de 

menade att CSR endast kan vara positivt. Vårt intevjuurval har som arbetsroll att skydda sitt 

företag mot yttre hot och kritik. Därför var detta ämne känsligt för vissa och då vi tog ett 

kritiskt förhållningssätt till CSR blev respondenterna ibland defensiva eller återhållsamma. 

Det har till viss del medfört problem med respondenternas uppriktighet och ärlighet. Det 

ledde till att vissa respondenter mest ville prata om de positiva saker som deras företag har 

gjort och endast de positiva aspekterna av CSR. Detta var någonting vi var medvetna om och 

vi balanserade ut detta genom att utföra tio intervjuer så att vi kunde få fler åsikter. 
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För att vissa skulle ställa upp på intervjun ville dessa respondenter läsa transkriberingen och 

den slutgiltiga inlämningen för att se att det stämmer överens med vad de har sagt. Vi 

skickade det till dem som hade begärt det. Det kan bli ett problem om de anser att de blev 

felciterade eller att det var taget ur sitt sammanhang och då inte vill ha med deras intervju. 

Det kan också påverka resultatet av studien när de vill komplettera med uppgifter efter 

intervjun. De kompletteringarna har vi valt att bortse från då vi inte vill att efterkonstruktioner 

ska påverka resultatet. 

 

 

4 Empirisk bakgrund 

 
I detta kapitel presenteras respondenterna för att skapa ökad kännedom om de personer vars åsikter vi söker och 

empirisk bakgrund som är en kort sammanfattning av de artiklar som respondenterna diskuterar. Efter det följer 

resultatet av intervjuerna och analysen av resultatet och teorin.  

 

4.1 Respondentpresentation 
Vi genomförde tio intervjuer på företag som är verksamma inom CSR. Nedan kommer en 

presentation av respondenterna. 

  

4.1.1 Charlotte Casserfelt 
Charlotte Casserfelt arbetar som miljö- och kvalitetschef för Fazer Amica, en tjänst hon haft i 

ungefär två veckor när intervjun genomfördes. Casserfelt har innan arbetat med CSR-frågor 

på konsultnivå i ungefär tre till fyra år.  

 

4.1.2 Anders Blom 
Anders Blom är varumärkesansvarig på Saab. Där jobbar han med att vårda och utveckla 

Saabs varumärke och säkerställa att alla medarbetare har de riktlinjer för att kunna vara bra 

ambassadörer för varumärket. En annan del av hans arbete är att ta hand om de 

sponsringssatsningar och CSR-satsningar som Saab gör i syfte att profilera sig gentemot sin 

omgivning och omvärld. Han har jobbat på Saab i fyra månader och innan dess jobbat med 

varumärkes- och CSR-frågor i sju år. 

 

4.1.3 Åsa Domeij 
Åsa Domeij är miljöchef på Axfood och har jobbat där i sju månader. Hennes jobb innefattar 

allt ifrån sociala inspektioner i Kina till effektivisering av kylanläggningar i butik. Innan dess 

arbetade hon som riksdagsledamot för miljöpartiet och som ledamot i miljö- och 

jordbruksutskottet.  

 

4.1.4 Marie-Louise Elmgren 
Marie-Louise Elmgren arbetar på Nestlé som informationschef, där hennes ansvarsområden är 

intern och extern information i både Sverige och resten av Norden. Hon har arbetat med 

frågor inom CSR i omkring sju år. 

 

4.1.5 Örjan Granqvist 
Örjan Granqvist är ansvarig för IBMs samhällskontakter i Norden och han har jobbat med det 

i sex år. IBM har en global idé och syn på CSR och de initiativ som görs och de 

implementeras på olika sätt i olika länder beroende på vilka miljöer de befinner sig i. Han 

koordinerar aktiviteterna inom Norden.  
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4.1.6 Ann-Marie Heinonen 
Ann-Marie Heinonen är miljöchef på Kappahl. Hennes arbetsuppgifter varierar enligt henne 

stort, där hon arbetar med att bland annat utforma riktlinjer för internrevisionerna, skriva på 

Kappahls hemsidas blogg samt informera kommuner och landsting som börjat arbeta med 

etiska krav inom upphandling. CSR har hon arbetat med på heltid sedan 1996.  

 

4.1.7 Elisabet Johansson 
Elisabet Johansson är chef för Investor Relations och för samhällskontakter på Posten och har 

jobbat där i tre. Hon arbetar med att ta fram Postens externa ekonomiska kommunikation, 

årsredovisning, delårsrapporter och hållbarhetsredovisning 

 

4.1.8 Yvonne Näsström 
Yvonne Näsström arbetar för AstraZeneca som PR-ansvarig samt som Director of corporate 

responsibility and reputation, där hon sysslar med AstraZenecas ansvar och anseende utifrån 

ett Sverige-perspektiv. Hon arbetar även med Sweden corporate affairs, en intern och extern 

informationsavdelning för den svenska verksamheten. Hon har arbetat där i lite mer än ett år. 

 

4.1.9 Linda Blomström 
Linda Blomström är CSR-ansvarig för DanskeBank, CR-frågor som det för övrigt kallas inom 

DanskeBank, som finns över hela världen. Hon arbetar med att anpassa DanskeBanks CSR-

strategier i Sverige. Linda Blomström har arbetat för DanskeBank i ett och ett halvt år. 

 

4.1.10 Ann-Sofie Olsson  
Ann-Sofie Olsson är chef för CSR och Public Affairs inom kommunikationsstaben på 

Svenska Spel. Där ansvarar hon för alla hållbarhetsfrågor och Svenska Spels ansvar i 

samhället. De områden som hon jobbar mycket med är mångfald, miljö och det sociala 

ansvaret. Inom socialat ansvar så är det mycket spelberoendefrågor och affärsetik såsom 

säkerhetsfrågor och tvättade pengar. Hon har jobbar inom Svenska Spel i fyra år och med 

CSR i ett år. 

 

4.2 Utvalda artiklar 
För att fördjupa oss i ämnet och har vi valt att utgå från tre delar 

av CSR som har varit aktuella i medier. Nedan kommer en 

presentation av dessa. 

 

4.2.1 Duger de här då, Lindex? 
Den första artikeln var med i Aftonbladet och berör klädföretaget 

Lindex. Med underklädeskampanjen We love all bottoms fick de 

stark kritik då Aftonbladet lät tre ”helt vanliga” kvinnor 

fotograferas i trosorna. Resultaten blev vitt skilda och det var 

tydligt att alla inte såg bra ut i Lindex trosor. Aftonbladet 

kritiserar Lindex då de säger att "Vår passion är att inspirera 

kvinnor att känna sig vackra och se fantastiska ut." De menar att 

kampanjen får en motsatt effekt och kvinnor snarare känner sig 

fyllda av komplex när de inte ser bra ut i Lindex underkläder. 

Inom CSR-fältet ingår etik mot kunder och anställda. Med 

kampanjen We love all bottoms berör de en etisk CSR där de 

uttalat vill tilltala den breda allmänheten. 
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4.2.2 Vattenfalls VD tar hjälp av ”indiansk filosofi” 
Den andra artikeln var med i Dagens Nyheter och berör Vattenfall. I 

en intervju med Vattenfalls vd Lars G Josefsson diskuteras deras 

miljömål och han menar att kolkraft är ekologiskt uthålligt enligt 

indiansk filosofi. Vattenfall får kritik på grund av att de har 

engagerat sig i kol- och kärnkraft samt att de satsar för lite på 

förnyelsebar energi. I artikeln framgår det att Vattenfall backar från 

de miljömål som de själva och regeringen satte upp. Vattenfall 

arbetar med miljödelen av CSR-spektrumet och uttalar sig om att 

vara miljövänliga. 

 

4.2.3 Volvomotorer brinner 
Den tredje artikeln är också från Dagens 

Nyheter och berör Volvo. Artikeln handlar 

om att Volvo fick återkalla 56 000 bilar på 

grund av två olika tillverkningsfel. Det ena 

felet gjorde att olja läckte ut och antände de 

varma motorerna. Flera motorbränder 

inträffade i så väl Sverige som 

Storbritannien. Det andra felet var ett 

programvarufel som gjorde att 

krockkuddarna inte utlöstes i tid vid krock. I 

artikeln uppmanar Volvo därför ägare till de 

feltillverkade bilmodellerna att lämna in 

dem för kontroll. Säkerhet för en produkt är starkt kopplat till CSR 

och just säkerhet är sedan länge inbyggt i Volvos varumärke och är 

ett av deras kärnvärden.   

 

5. Resultat och analys 

5.1 Vilken roll har CSR för ett varumärke enligt de 
utvalda yrkesverksamma inom CSR? 

5.1.2 Resultat 
Att det finns flera definitioner av CSR bland respondenterna råder det ingen tvekan om. Både 

definition samt vad de kallar det för skiljer sig. En kombination av hållbar utveckling och 

ansvar, menar Marie-Louise Elmgren på Nestlé. Linda Blomström på DanskeBank säger att 

det är allt som man gör på frivillig basis. Enligt Ann-Marie Heinonen på Kappahl definieras 

CSR som företagsarbete med miljö och socialt ansvar. Yvonne Näsström på AstraZeneca 

hävdar att det finns flertalet definitioner i litteratur men att det även är beroende på olika 

företag. Ann-Marie Olsson på Svenska Spel tillägger att man också måste våga se att företag 

faktiskt också skapar problem och därför vill hon genom CSR-arbetet bli en mindre del av 

problemet och en större del av lösningen.  

 

Det viktigt är att bygga in CSR i hela företagsprocessen, menar Elmgren. Flera respondenter 

är inne på spåret att man inom CSR ska arbeta med det man är bäst på och att angränsa det till 

företagets specifika kompetens. Casserfelt anser att det är ledningsgruppen som innehar ett 

ansvar här. Hon menar att det gäller att ha en engagerad ledningsgrupp eftersom att det är de 
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som sätter nivån. Kärnfrågan måste med andra ord kunna engagera ledningsgruppen för att 

någonting ska kunna hända. Anders Blom på Saab håller med om detta och menar att även 

varumärkesbyggande måste börja med en brinnande övertygelse, det vill säga att man är 

överens i företagsledningen att varumärkesbyggande är en investering för framtiden. 

Varumärkesbyggande kan aldrig komma underifrån det måste alltid komma uppifrån.  

  

Elmgren märker att konsumenterna idag har ett större intresse av vad företag gör, de förstår 

vad det innebär när en produkt är rättvisemärkt. Men hon menar även att om människor svarar 

i intervjuer att de gärna handlar rättvisemärkt så handlar det i slutändan om kostnaden för 

produkten och att konsumenter ofta väljer det billigare alternativet. Att sätta ett märke på 

produkten, nyckelhålsmärkning, rättvisemärkning eller att produkten stöder USCAP eller 

Rainforest Alliance menar Elmgren är bara nischer som endast är en del utav det hela, men 

samtidigt är de viktiga då konsumenten känner till dem.  

 

En del, bland andra Elisabet Johansson på Posten, menar att konsumentnära företag just har 

nytta av att arbeta med CSR då det finns ett ökat krav på socialt ansvarstagande från kunder. 

Hon menar även att speciellt företag som har verksamhet i problematiska länder har krav på 

ansvarstagande på sig, då det inte finns arbetsrättsliga villkor på samma sätt då man måste 

förhålla sig till rådande länders situation. Många av respondenterna anser att alla företag har 

nytta av att arbeta med CSR. Elmgren är en av dem och menar att de som inte arbetar med 

CSR hamnar i bakvattnet. Heinonen är inne på samma spår: 

 
Jag menar, alla borde ju invärtes ha någon kundnytta av det i och med att man i 

förlängningen är en del av världen. Så, men om det är någon speciell typ av företag det 

vet jag inte. Alltså, det är ju så att företag som har väldigt välkända varumärken de är ju 

på sätt och vis tvingade för att inte åstadkomma skada på varumärket.  
 

Näsström menar att om man uppfyller kundens förväntningar kan man bygga förtroende och 

det underlättar affären. Man behöver inte övertyga kunden lika mycket om att produkten är 

bra om man redan har ett högt förtroende. Hon nämner ICA:s köttfärsskandal som ett exempel 

där förtroendet gick ner snabbt men att de också sedan kom tillbaka. Även om man tappat 

förtroende så går man ändå tillbaka till ICA och handlar, säger hon. Eftersom de har en sådan 

hög position så krävs det mycket för att rucka på det.  

  

Vad som är viktigt inom varumärkesbyggande anser Elmgren är, sett ur ett CSR-perspektiv, 

att man litar på företaget och då måste företaget tänker långsiktigt. Varumärket måste ge en 

trygghet och på samma sätt som nyckelhålsmärkningen så är CSR-arbete ett adderat värde till 

varumärket i sig. Hon menar även att trygghet, kvalitet och långsiktig hållbar utveckling är 

viktigt. Casserfelt håller med och menar att trovärdighet så väl som tydlighet är en naturlig 

del. Det är viktigt att gemene man förstår och uppskattar vad de gör, därför anser Casserfelt 

att det är viktigt att bygga upp varumärket med de kärnvärden som folk är beredda att betala 

för. Att CSR ses som en del utav varumärkesbyggande håller många av respondenterna med 

om. Blomström är inne på samma linje: 

 
[…]man har möjlighet att förändra attityder till varumärket med den här typen av 

aktiviteter. Det visar ju undersökning på undersökning att det är den här typen av frågor 

som konsumenten ställer sig, de krav som konsumenter ställer och också anställda eller 

potentiella anställda som söker en arbetsgivare som tar ansvar så det är absolut viktigt 

för både arbetsgivarvarumärket och varumärket då.  
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Johansson säger att CSR stärker företagens konkurrenskraft om man använder det på rätt sätt. 

Olsson instämmer och menar att CSR just används i syfte att differentiera produkter och 

tjänster. Produkter och tjänster idag är väldigt generiska och för att differentiera sig så behövs 

någonting extra för att varumärket ska sticka ut. Örjan Granqvist på IBM menar också att 

CSR är ett sätt att förbättra ett företags image, det kan vara den extra ingrediensen som gör att 

kunden väljer en viss produkt. Han menar att arbeta med CSR kan vara helt avgörande om ett 

företag lever kvar. Blom anser att om man gör CSR-insatser som ligger bortanför den egna 

verksamheten så kan det på sikt stärka varumärket och uppfattningen om att man är ”good 

guy”. CSR-satsningar kan förstärka och accelerera varumärkesbyggandet. Åsa Domeij på 

Axfood säger: 
 

[…] om man ser på kundundersökningar och så, så är ju etiska frågeställningar väldigt, 

väldigt viktiga för våra kunder. Jag skulle nästan säga att CSR är någonting som är 

grundläggande i varumärkesbyggande om man vill skapa en väldigt positiv grej kring 

ditt egna varumärke. 

 

Granqvist menar att en god CSR-insats skapar en framtida marknad och en positiv marknads 

utveckling. Om man dessutom hjälper utvecklingen framåt så att fler kan få det bättre så blir 

det också på sikt en marknad men han manar att det primära syftet inte är att tjäna pengar när 

man arbetar med CSR. Det är en ren självbevarelsedrift när IBM hjälper ungdomar lär sig 

eftersom de är det framtida samhället och ju bättre de är desto bättre medarbetare och bättre 

kunder kommer de att bli. På kort sikt gör vi det inte för att tjäna pengar men på sikt är det en 

form av utveckling för oss alla, menar han.  

 

”CSR är inte en arena, som vi kallar det, för ”quick wins” utan det handlar om att aldrig 

kommunicera mer än det man kan lova” säger Johansson. Olsson tror att det var mer förr som 

företag använde sig av CSR i syfte för att tjäna pengar. Hon menar att idag så blir man snabbt 

synad på sådant. Företag tappar anseende och deras kurs sjunker på sekunden om någonting 

sådant kommer fram och det tror hon att de allra flesta företagen är medvetna om och därför 

måste man göra det på riktigt. Blom är inne på att det finns många grader utav CSR-arbete 

och han tror att vissa företag nog gör det för att tjäna pengar i slutändan. Men de företag som 

gör CSR-arbete med enbart motivet att tjäna pengar kommer snabbt att bli recenserade som 

det och kommer därmed att skadas mycket snabbare.  

 

Många respondenter anser inte att man endast ska arbeta med CSR för att tjäna pengar. 

Elmgren är en av dem och hon ser det som fel att arbeta med CSR i endast vinstsyfte. Hon 

fortsätter med att CSR ändå är en del av arbetsprocessen som ska göra att hela kedjan ska gå 

med vinst och måste därför byggas in i arbetsprocessen. Blomström anser att det inte är 

någonting fult med att tjäna pengar på CSR men hon tror inte på att det är någonting man ska 

göra för att tjäna pengar. Hon menar att det kan stöta huvudaffären och relationerna med 

kunderna. Kunderna genomskådar företag som arbetar uteslutande på vinstintressen, vilket 

inte kommer vara långsiktigt enligt Blomström. Heinonen tror däremot inte på att företag 

använder CSR i vinstsyfte då hon menar att det vore ett väldigt dyrt sätt att tjäna pengar på 

och hon ser dessutom inte hur CSR och varumärkesbyggande hör ihop. Näsström ser frågan 

som provocerande men att man förmodligen inte arbetar med CSR om man inte tror att det är 

lönsamt. Hon menar då att man istället är inne på filantropi om man inte ser vinstsyftet i CSR. 

Hon fortsätter med att det är viktigt att prioritera vilka frågor man väljer, det ska gynna både 

samhälle och omgivning för att det ska bli trovärdigt. Casserfelt säger att det är helt okej att 

tjäna pengar på CSR då syftet inte har någon större betydelse så länge man gör bra saker:  
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Det finns inga ideella företag. Sen behöver inte alla tjäna jättemycket pengar på allt, 

man har olika syn på hur man tjänar pengar och vad man tjänar pengar på. Men alla 

företag måste betala löner.  

 

5.1.2 Analys 
”… CSR är någonting som är grundläggande i varumärkesbyggande om man vill skapa en 

väldigt positiv grej kring ditt egna varumärke” säger Domeij. Som nämnt i teorin säger 

Vasquez och Doorley att dagens konsumenter ställer höga krav på de produkter de köper och 

av företagen som står bakom dem. Samtidigt som intressenter kräver mer av företag när det 

kommer till socialt ansvarstagande. Det finns ett växande krav hos företag att det ska finnas 

en transparens i vad de gör i sin verksamhet, inte minst gäller detta deras CSR-aktiviteter. 

Respondenterna har även de märkt att konsumenter idag har ett större intresse utav vad 

företag gör. Shelley Wigley menar i teorin att ju mer man vet om ett företags CSR-arbete 

desto mer ökar det kundens köpintentioner och det ger även företagen ett högre anseende. 

Frågan vi ställer oss är i hur stor mån företag använder sig av socialt ansvarstagande för att 

öka varumärkets anseende? Respondenterna menar att det handlar om konsumenternas krav, 

är då CSR endast ett PR-redskap för att öka anseendet? 
 

Att CSR ses som en viktig del utav varumärkesbyggande håller många av respondenterna 

med om. Att visa upp att varumärket tar ansvar inom samhället är en god strategi för att 

lyckas. Detta bygger upp ett förhållande mellan varumärke och konsument där konsumenten 

känner att de kan lita på varumärket vilket även skapar emotionella fördelar. Heinonen har 

dock en avvikande åsikt då hon inte kan se att CSR har någonting med varumärket att göra. 

Vi ser att Heinonens åsikt starkt går emot teorin där Jan Teffner och David Gajland säger att 

det viktiga är det upplevda budskapet och att varumärket förmedlar det budskap som 

motsvarar konsumenternas behov. Konsumenterna har idag ett stort behov av att konsumera 

socialt ansvarsfulla varumärken. Människor vill göra affärer med varumärken som de känner 

till och litar på. 

 

Vad som är viktigt inom varumärkesbyggande anser Elmgren är, sett ur ett CSR-perspektiv, 

att människor litar på företaget. Varumärket måste ge en trygghet. Casserfelt anser att 

trovärdighet är en naturlig del samt tydlighet. Näsström menar att om man uppfyller kundens 

förväntningar kan man bygga förtroende och det underlättar affären eftersom man inte 

behöver övertyga kunden lika mycket om att produkten är bra om de redan har ett högt 

förtroende. Det exemplifierar hon med ICA:s köttfärsskandal och menar att konsumenterna nu 

är tillbaka och handlar på ICA igen. Eftersom att ICA:s varumärke har en sådan stark position 

så det krävs mycket för att rucka på det.  

 

Som vi ser med ICA-skandalen så kan ett starkt varumärke ha en skyddande effekt mot 

kommande skandaler. Eftersom respondenterna i stort är eniga om att CSR kan öka anseendet 

hos ett företag och att det anseendet i sin tur kan skydda företaget inför en skandal kan vi se 

tendenser på att CSR används som ett proaktivt skydd för att dämpa fallet vid skandal. Det 

som vi ser som extra intressant är Heinonens avvikande åsikt om CSR och varumärket då 

resterande respondenter kan se vikten av tilliten gentemot företagen. Eftersom det finns 

sådana skillnader mellan vikten av CSR för varumärket tolkar vi det som en oenighet inom 

branschen. 

 

Att ett varumärke förknippas med CSR är värdeskapande för varumärkets intressenter och 

konsumenter. När CSR-associationerna har implementerats kan det skapa ett 

konkurrenskraftigt varumärke med lojala kunder. Undersökningar visar just att ju mer man vet 
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om ett företags CSR-arbete desto mer ökar det kundens köpintentioner och det ger även 

företagen ett högre anseende menar Wigley i teorikapitlet. Många respondenter anser att 

företag som endast arbetar med CSR för att öka anseendet för sitt varumärke eller för att tjäna 

pengar blir genomskådade och förlorar sin trovärdighet. Vi ställer oss frågande till 

respondenternas negativa inställning till företag som arbetar med CSR i syfte att tjäna pengar 

eller att det är ett PR-redskap. Frågan vi ställer oss är varför man inte kan erkänna att man 

tjänar pengar på CSR? Borde det inte istället ses som en fördel då samhället och företaget 

tjänar på det?  

 

För att arbeta med CSR ska det gynna både företag och samhället, som tidigare nämns i teorin 

av Peter Frankental. Detta är ännu en aspekt där flera respondenter haft olika åsikter om. Om 

tanken är god och företaget hjälper sin omgivning, varför inte? ”CSR stärker företagens 

konkurrenskraft om man använder det på rätt sätt” säger Johansson. Olsson är inne på samma 

spår och menar att CSR just används i syfte att differentiera produkter och tjänster. Produkter 

och tjänster idag är väldigt generiska och för att differentiera sig så behövs någonting extra för 

att varumärket ska sticka ut. Blom anser att om man gör CSR-insatser som ligger bortanför 

den egna verksamheten så kan det på sikt stärka varumärket och uppfattningen om att man är 

en ”good guy”. CSR-satsningar kan förstärka och accelerera varumärkesbyggandet. Tench 

och Yeomans menar, i teorin, att ta sitt sociala ansvar är ett sätt att differentiera sig och skapa 

konkurrensfördel för företaget. Detta kan styrkas av att respondenterna som är övertygade om 

att konsumenter är mest lojala när de tror på både produkten och varumärket som står bakom 

den. Vi tolkar det som att respondenterna ser CSR som ett differentieringsverktyg. Varför ser 

de då inte CSR som ett PR-verktyg? Enligt Frankental i teorin så är CSR en del av PR-

verktyget. Handlar det om att just uttrycket PR har fått en negativ klang? Det är en intressant 

fråga om vissa respondenter ser PR som en form utav manipulation, vilket är intressant då de 

arbetar med CSR och därmed PR. Stauber och Rampton nämner i teorin att PR har använts 

som manipulation. Det här kan vi tolka som är en åsikt som lever kvar hos respondenterna, 

fastän de arbetar med CSR och därmed PR. 

 

I teorin säger Tench och Yeomans att en bidragande faktor till varför socialt ansvar är viktigt 

för företag är just på grund av intressenterna. För att kunna ha en lönsam verksamhet finns det 

krav att tillfredsställa intressenterna och CSR har vuxit till en viktig fråga hos många 

intressenter som lockar investerare och aktieägare. Ser man inte till intressenternas intressen 

riskerar man företagets hela existens. Granqvist menar att en god CSR-insats skapar en 

framtida marknad och en positiv marknadsutveckling. Om man dessutom hjälper 

utvecklingen framåt så att fler kan få det bättre så blir det också på sikt en marknad men han 

menar att det primära syftet inte är att tjäna pengar när man arbetar med CSR. Det är en ren 

självbevarelsedrift när IBM hjälper ungdomar lära sig eftersom de är det framtida samhället 

och ju bättre de är desto bättre medarbetare och bättre kunder kommer de att bli. Heinonen är 

inne på samma linje och menar att CSR gör det lättare för organisationen att motivera och 

rekrytera anställda samt att det förhöjer värdet hos organisationens produkter och tjänster.  

 

Detta kan vi se i förlängningen innebär att företag tjänar pengar på CSR. Det finns en ovilja 

att säga rakt ut att det viktiga är att tjäna pengar på det men det skymtar i bakgrunden 

någonstans. De kan säga att det leder till fler anställda, bättre samhälle att verka i, 

varumärkets anseende förbättras men de flesta av respondenterna säger aldrig rakt ut att det 

viktiga är att de tjänar pengar på CSR. Om man säger att CSR är en självbevarelsedrift, tolkar 

vi det som att det i sin tur kan ha betydelse för omsättningen.  
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5.2 Hur kan CSR försämra ett varumärkes anseende enligt de 
utvalda yrkesverksamma inom CSR? 
 

5.2.1 Resultat 
Blom säger: 

 

Det tar en livstid att bygga upp ett varumärke men du kan rasera det på en eftermiddag. 

Det kräver egentligen bara ett par väldigt, väldigt dåliga artiklar i media eller schabblar 

bort det på någonting annat sätt så kan det raseras.  
 

CSR kan skada ett varumärke när man säger någonting som man inte menar säger Olsson. 

Många respondenter har liknande tankegångar. Granqvist menar också att det kan skada 

varumärket om man går ut och säger att man gör någonting och så visar det sig att det var 

mest snack. Blom ser flera anledningar till att varumärket kan ta skada av CSR-insatser 

framför allt om man inte har kontroll över dem. Med det menar han att man inte klarar av att 

säkerställa att insatserna gör nytta för samhället, att det görs på rättvisa villkor, att det inte 

skadar miljö på något sätt, att arbetsvillkoren som man jobbar inom eller att de resurser som 

man lägger ner inte utnyttjas på det som är tänkt. CSR skadar varumärket om man inte har 

gjort hemläxan utan bara kastar sig över någonting och inte klarar av att styra processen. 

Johansson är inne på samma spår och menar att man inte får ladda varumärket med gröna 

koncept som kan ifrågasättas. Man kan inte använda CSR genom att lova mer och ropa högre 

för att få uppmärksamhet och sedan finns det ingenting under ytan.  

 

Domeij anser också att det måste finns en trovärdighet genom att man gör saker ute i 

verkligheten och att man vågar berätta om det, man måste göra båda delarna. Om man 

profilerar sig väldigt mycket utåt och pratar om saker som man gör och sedan har man inget 

gediget arbete internt då får det inte heller någon hög trovärdighet långsiktigt. Hon tror 

samtidigt att det också finns en stor risk att man börjar göra väldigt mycket saker internt och 

att man kan vara för försiktig och inte våga berätta om det utåt och då kommer folk ändå inte 

förstå att det görs mycket bra arbete. Elmgren ser även att CSR kan skada varumärket när 

företag överdriver sina insatser. Det viktiga är att man håller vad man lovat när man 

kommunicerat ut sina CSR-mål, gör man inte det kan det slå tillbaka. Blomström är inne på 

en liknande bana: 

 
Jag kan inte se att det kan göra det, det skulle vara om du alldeles för offensiv, satsar så 

att du kanske stöter bort intressenter och stakeholders som du har som har motsatt 

uppfattning […]Jag tror det, att när man är lite för offensiv, jobbar uteslutande som till 

exempel när man jobbar med jämställdhetsfrågor, det är en knepig fattning som man 

hela tiden måste balansera för att det ska kunna bli ett positivt resultat.  
 

Heinonen anser dock att CSR inte kan skada varumärket då hon inte kan se att det har 

någonting med varumärket att göra. Hon menar att det istället handlar om mediernas 

rapportering och sensationsjournalistik som kan skada varumärket. Kaxighet tror Näsström 

kan bidra till att varumärket skadas av CSR: 

 
Och så som jag sa förut då, när jag tog exemplet med textilindustrin, eller man kan ta 

Löfbergs lila som exempel som nu medvetet har gått ut och pratat om hur man har det 

på kaffeplantagen och att man har koll på allt det här då, men jag kan ge mig sjutton på 

att visst sjutton finns det någon journalist som kan åka ner med någonting filmteam och 

hitta någonting barnarbete nånstans på ett kaffeplantage och sedan ställa dom här 

frågorna till den som är ansvarig på Löfbergs då, va.  
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Casserfelt tror, bland flera andra respondenter, att om man arbetar med CSR-frågor som 

kunderna inte anser vara relevanta, kan det skada varumärket. Hon syftar då till att kunderna 

kanske associerar varumärket och dess betydelse med någonting annat vilket hon sedan menar 

handlar om marknadsföring som inte hamnat rätt.  
 

Man kan lätt göra CSR till ett PR-påfund, menar Olsson, om man talar om att man tar ansvar 

för någonting som man i praktiken inte tar ansvar för. De företag som bara ser CSR som PR 

och säger att man gör saker som man inte gör, är hon övertygad om att de blir synade i 

sömmarna och då blir man inte långvarig. Blom håller med till viss del att CSR är ett PR 

påfund framför allt om man inte gör det utav en övertygelse utan att man blir självgod och 

tycker att man gör socialt arbete genom att skänka pengar eller enbart sponsrar någon satsning 

och sedan marknadsför man sig som det etiska eller det goda alternativet. Då är det absolut ett 

PR-påfund, säger han. Men om man gör det utan att egentligen få en snabb vinning utav det, 

man vill inte slå sig på bröstet, där man inte lyfter fram hur duktig man är utan låter andra 

upptäcka det. Då är det absolut inget PR-tick då är det en brinnande genuin övertygelse.  

 

”Det är nog så att företag i största allmänhet vill beskriva sig som väldigt ansvarsfulla också i 

PR utåt” säger Domeij. Elmgren tror att det kan stämma att det hos vissa företag är ett PR-

påfund. Hon anser även att medierna kan trigga att företag vill gå ut och prata mycket mer om 

CSR än vad det gjorts tidigare, då konsumenterna är mer intresserade av vad företagen gör. 

Hon menar även att CSR ska vara som en vattenstämpel på en sedel, den ska helt enkelt bara 

finnas där. Näsström anser att det kan vara bra PR-trick, att gå ut och berätta vad man gör för 

samhället men att man då måste ha gjort sin hemläxa annars riskerar varumärket att skadas av 

det. 

 

En del menar att det är av ren okunskap som företag överdriver deras CSR-insatser, som 

Granqvist säger. Andra menar att det är på grund av press från kunder och medier. Blom 

menar att det har blivit ett stort fokus utifrån framför allt från medier och kunder om att man 

ska agera mer som en god samhällsmedborgare även om det är ett företag. Olsson säger att 

man ständigt får frågor från medier om varför man inte gör det ena eller det andra och då kan 

det vara lätt att säga saker som man verkligen inte gör. Hon menar att det också kan vara så 

att man har gott uppsåt men att man inte har full kontroll på till exempel fabriker som ligger i 

andra länder då man inte har full koll på arbetsförhållandena. Det kan vara särskilt svårt för 

stora internationella företag. Johansson: 

 
Det går ju inte att komma ifrån att media har en stor roll och hur man rapporterar när Al 

Gore går ut och missionerar om klimatfrågan, det har fått ett väldigt stort fokus. 

 

Elmgren anser att det är den allmänna debatten och kraven och förväntningarna hos 

konsumenterna som gör att företag väljer att överdriva CSR-insatserna. Blomström anser att 

det ofta är ambitionen som kommuniceras snarare än resultatet. Heinonen menar att det finns 

företag som endast lever på att vara duktiga på CSR, där hon exemplifierar med DN 

Collective. Näsström har en liknande tankegång och ser att företag vill åt det positiva och 

lockas då av vad andra företag har gjort. Stora och fina ord tror hon är väldigt lätt för 

företagen att använda sig av, medan det är svårare att vara konkret, vilket i sin tur kan leda till 

att det uppfattas som att företaget överdriver sina CSR-insatser. Casserfelt anser att företag 

överdriver sina CSR-insatser för att de vill vinna extra poäng på det och framstå som bättre än 

man är.  
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Olsson tror att det är när man inte är tillräckligt öppen eller att man säger någonting som inte 

är sant som man trillar i CSR-fällorna. Man kan inte gå ut och berätta om en lyckad CSR-

satsning om det inte är på det sättet och man kan aldrig mörka ett problem. Många tänker nog 

att det är lättare att inte berätta om man har gjort någonting fel men då förlorar man kundernas 

förtroende. Hon tror att de medvetna övertrampen inte är särskilt många däremot kan de 

omedvetna vara det, till exempel att man inte har kontroll på hela sin leverantörskedja eller du 

har inte kontroll på all personal. En annan fälla är att man försökte köpa sig fria genom att 

säga att man jobbar med CSR genom att till exempel sponsra Rädda Barnen varje jul eller att 

skänkta pengar till Radiohjälpen. Det är jättebra men det är inte ett trovärdigt CSR-arbete över 

tiden. Blom menar att man inte ska ta väldigt stora kliv med en gång eller väldigt stora projekt 

och definitivt inte marknadsföra sig som CSR-alternativet eller som ett väldigt etiskt eller 

samhällsmedvetet företag om man inte är det. Även Näsström är inne på att en CSR-fälla kan 

vara att företag överdriver sina CSR-insatser och blir sedan påkomna att man inte har gjort det 

man sagt att man gör. Hon anser även att det kan vara en risk att CSR blivit så trendigt, vilket 

leder till oseriösa CSR-konsulter och då tas inte CSR-arbetet på allvar, varken internt eller 

strategiskt. En annan fälla som Blomström ser är att man arbetar med någonting för långt ifrån 

sin egen verksamhet, då konsumenterna inte kommer kunna koppla ihop verksamheten med 

den CSR-aktiviteten. Andra svårigheter finns, påpekar Domeij:  

 
[…] när man kommer in på CSR och socialt ansvar och hamnar i andra länder så finns 

det väldigt många fällor och det finns väldigt mycket dubbelmoral om man säger hela 

handeln med Kina är ju egentligen en enda stor fälla i sig på någonting vis genom en 

sådan diktatur och så där som det faktiskt är, jag menar det kanske hade varit så att om 

Kina hade varit någonting litet land som inte hade varit så betydelsefullt i 

världsekonomin så hade det varit handelsbojkott för att man hade inte accepterat det 

politiska systemet överhuvudtaget.  
 

5.2.2 Analys  
Respondenterna menar att en av grundförutsättningarna för att kunna arbeta med CSR är att 

man lever som man lär. Man ska alltså inte presentera någonting för sina intressenter som 

man sedan inte efterlever. De flesta respondenter menar att CSR kan skada ett varumärke när 

man säger någonting som man inte menar eller om man går ut och säger att man gör 

någonting och sedan visar det sig att det var mest snack. Någonting annat som kan skada 

varumärket är om man inte har kontroll över sina CSR-insatser, det vill säga att man inte 

klarar av att säkerställa att insatserna gör nytta för samhället eller att de resurser som man 

lägger ner inte utnyttjas på det sätt som är tänkt. De menar även att det kan vara så att man har 

gott uppsåt men att man inte har full kontroll på till exempel arbetsförhållandena i fabriker 

som ligger i andra länder. Då kan det till exempel vara att arbetet inte utförs på rättvisa villkor 

eller att det skadar miljön.  

 

Många av respondenterna tror att de medvetna övertrampen inte är särskilt många, däremot 

kan de omedvetna vara det. Till exempel att man inte har kontroll på hela sin leverantörskedja 

eller att man inte har kontroll på all personal. Respondenterna kommer här tillbaka till 

trovärdigheten, som vi diskuterade i den föregående delanalysen, de menar att det måste finns 

en trovärdighet i att man gör saker ute i verkligheten och att man vågar berätta om det. Man 

kan inte använda CSR genom att lova mer och ropa högre för att få uppmärksamhet och sedan 

finns det ingenting under ytan, då förlorar man också kundernas förtroende.  

 

En intressant aspekt som uppkom var att en del respondenter hade svårt att se hur CSR kunde 

inverka negativt på varumärket. Vi kan se att denna klyfta mellan respondenterna visar på 

oenighet dels om CSR per definition och dels att respondenterna inte ser riskerna med att 
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arbeta med CSR på ett sätt som kan påverka varumärket negativt. Som tidigare nämnt i teorin 

menar Frankental att man inte kan jobba med CSR på ett trovärdigt sätt om man inte kan 

erkänna att företag även bidrar till samhällsproblem. Vissa respondenters synsätt att endast se 

CSR som positivt tolkar vi som ett förnekande om att CSR kan ha en negativ inverkan och en 

oenighet av begreppet CSR. När ett företag sedan ertappas för att ha försökt mörka ett 

problem skadar det varumärket, anser Olsson. Förnekelsen av att företag kan göra annat än 

gott menar Frankental just är en av anledningarna till att CSR fortfarande är ett PR-påfund.        

 

Näsström ser en risk med att CSR har blivit så trendigt. Vissa respondenter som är inne på 

samma spår ser risker för företag att hoppa på de senaste CSR-trenderna då de kan uppfattas 

vända kappan efter vinden. Trots detta säger Grafström i teorin att en viktig aspekt av CSR är 

att det aldrig blir statiskt då företag måste hänga med på vad som är viktigt för samhället just 

nu. Vad som är gott för samhället förändras över tid men samtidigt måste företag ta hänsyn 

till normer och uppfattningar hos allmänhet och intressenter. En reaktion, som vi kan se, på 

det kan vara att man blir ifrågasatt om man är tidigt ute innan trender är etablerade hos den 

breda massan som kan göra att kunderna inte känner igen varumärket. En del av 

respondenterna menar att det är viktigt att inte ladda varumärket med CSR-koncept som inte 

kan ifrågasättas så att kunderna inte känner igen produkten längre. Det kan skada varumärket 

om man arbetar med CSR-frågor som kunderna inte anser vara relevanta eller som gör att 

kunderna associerar varumärket och dess betydelse med någonting annat.  

 

Vi tolkar det att om det handlar om att konsumenterna anser att sakfrågorna inte är relevanta 

för företaget kan företagen istället vända på steken och säga att det är företagets uppgift att 

göra sakfrågan relevant. När respondenterna talar om CSR-trender resonerar vi huruvida 

begreppet CSR är en form av trend som företag vill använda sig av för att öka sitt anseende 

eftersom det börjar brinna starkare på både medieagendan och som konsumentfråga. Då det 

inte finns en enad definition av CSR och det kan betyda vad som helst för vem som helst, 

tolkar vi det som att CSR är någonting som kan användas genom att de anpassar till den egna 

organisationen för att få pluspoäng eller ökad omsättning.  

 

Bland respondenterna rådde olika åsikter om huruvida CSR är ett PR-påfund. Heinonen tog 

starkt avstånd från tanken att det skulle fungera som PR. Är det främst uttrycket PR som 

klingar illa i deras öron, som vi resonerade om tidigare? Enstaka respondenter hade helt 

accepterat det faktum att det är en form utav PR, då de som arbetar med CSR får positivt 

gensvar från samhället vilket i sin tur leder till företagets vinning. Eller att CSR absolut är ett 

PR-påfund om man inte gör det utav en övertygelse. CSR är ett PR-påfund, som nämnts i 

teorin, enligt Frankental så länge företag inte ser till alla sina intressenter och är transparenta 

och ärliga. Klyftan mellan nekande till att det handlar om PR till acceptans tolkar vi som att 

det kan handa om ärlighet. Behöver det vara någonting fult att man vill göra det för egen 

vinnings skull så länge ändamålet är gott? Casserfelt säger att om CSR-aktiviteter uppfattas 

negativt så är det endast på grund av missriktad marknadsföring. Vi kan tolka en motsägelse i 

sig själv. Då respondenter menar att CSR kan vara missriktad marknadsföring tolkar vi det 

som att det även borde kunna vara välriktad marknadsföring och därmed ett PR-påfund 

oavsett om det är ”bra” eller ”dålig” CSR. 

 

När vi har diskuterat frågan med de som sagt att CSR endast ska handla om att göra gott för 

samhället utan egen vinnings skull har dessa tenderat att ändra sig under diskussionen. 

Återigen verkar det handla om ett motstånd att verkligen erkänna att man vill mer med CSR 

än att hjälpa samhället. CSR har idag blivit mer och mer associerat med egen vinning för 

företag, som tidigare nämnt i teorikapitlet av Grafström. Det handlar i mångt och mycket mer 
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om egen vinning istället för altruism. Om man använder sig av CSR för ”quick wins” alltså i 

syfte att tjäna pengar blir man snabbt synad, menar många respondenter. Blom menar att det 

finns många grader utav CSR-arbete och han tror att vissa företag nog gör det för att tjäna 

pengar i slutändan. Ännu en gång frågar vi oss varför det skulle vara negativt att tjäna på sin 

CSR-insats. De flesta respondenterna säger att CSR ska handla om ärlighet, medan enstaka 

respondenter talade om att det handlade om att tjäna pengar. Är det då så ärligt om man som 

respondent hävdar att det inte i första hand handlar om att maximera avkastning? 

 

Att synas för mycket verkar vara synonymt med att inte vara trovärdig enligt respondenterna. 

Idag finns oberoende parter som undersöker företags CSR-insatser för att se till att allt går rätt 

till. Så ponera att allt gått rätt till, får företagen inte vara stolta över vad de gör? Får de inte 

inspirera andra till att göra bättre ifrån sig? Grafström säger i teorin att diskussionen om CSR 

är ofta inom ramen för vinst då CSR snarare handlar om affärsstrategi än om välgörenhet. 

Respondenterna styrker Grafströms resonemang med att motiven till att arbeta med CSR är att 

det på sikt ger en ökad vinst genom att det attraherar fler kunder, kompetenta arbetare och 

investerare till företaget. Det handlar således inte om en osjälvisk eller god gärning utan för 

att göra lönsamma affärer och att trygga sin framtid. De flesta respondenter menar att man 

inte kan arbeta med CSR i endast vinstsyfte. Näsström utvecklar resonemanget och säger att 

företag inte skulle arbeta med CSR om man inte trodde att det var lönsamt. Hon menar då att 

man istället är inne på filantropi om man inte ser vinstsyftet i CSR. Hennes resonemang stöds 

av Tench och Yeomans tankegångar, som återfinns i teorikapitlet, där filantropi handlar om 

ren välgörenhet kontra CSR som handlar om att hantera sakfrågor, vilket även styrks av 

Casserfelt som menar att det inte finns några ideella företag och att är helt okej att tjäna 

pengar på CSR. 

 

Respondenterna menar att CSR har många fördelar men sticker man ut hakan och påstår att 

man motverkar någonting som ses som ett problem och sedan inte gör det kan det ha en 

motsatt effekt och då kan fallet bli tungt. I teorin säger Grafström att det finns större utrymme 

för kritik när man använder sig av CSR för att förbättra anseendet. Företagen som är socialt 

ansvarstagande granskas mer. De företag som då brister i sitt ansvarstagande hängs ut i 

medier som ett PR-jippo och varumärket som man har byggt upp under en lång tid kan raseras 

under en natt. Domeij ser å andra sidan en risk i att man gör mycket internt och att man är för 

försiktig och inte vågar berätta om det utåt och då syns ändå inte allt bra arbete som görs. Vi 

ser en rädsla hos respondenterna för företagen att bli granskade som gör att vissa istället blir 

paralyserade och väljer att verka i det tysta. För att CSR verkligen ska fungera menar 

Frankental, som tidigare berörts i teorin, att det måste vara lönsamt. Om företags CSR-

satsningar inte syns och därmed inte kan påverka varumärkets värde ser vi det endast som 

slöseri på resurser. Genom att inte kommunicera sina satsningar kan man inte heller 

legitimera funktionen CSR och då förblir CSR ett PR-påfund. 
 

Ed Gillespie menar i teorin att den miljömedvetna konsumenten har en allt större plats på 

marknaden och är idag en av de största grupperna. En del respondenter menar att det är av ren 

okunskap att företag överdriver sina CSR-insatser, andra menar att det är på grund av press 

från kunder och medier. Blom är inne på samma spår och menar att det har blivit ett stort 

fokus utifrån, framför allt från medier och kunder, om att man ska agera mer som en god 

samhällsmedborgare även om det är ett företag. Det styrks av Gillespie som säger att vi inte 

endast konsumerar ”grönare” utan vi ställer även högre krav på företag att ta ett större 

miljömässigt och socialt ansvar för deras produkter. Med konsumenter som vill köpa 

miljövänliga och etiska produkter och som ställer krav på företag att nå vissa mål ser vi att 

denna utveckling leder till att företagen påstår sig vara miljövänliga trots att de inte är det. 
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Elmgren anser att det är den allmänna debatten och kraven och förväntningarna hos 

konsumenterna som gör att företag väljer att överdriva CSR-insatserna.  

 

Risken som respondenterna har beskrivit med att gå ut och tala om sin CSR-insats är att 

företagen talar om ambition snarare än resultat. Man hamnar i CSR-fällorna om man tar 

väldigt stora kliv med en gång och marknadsför sig som CSR-alternativet om man inte är det. 

Casserfelt anser att företag överdriver sina CSR-insatser för att de vill vinna extra poäng på 

det då man vill framstå som bättre än vad man är. Genom att arbeta med CSR visar man att 

man har engagerade medarbetare. Då är man förmodligen en bra arbetsgivare och då vill man 

attrahera genom att visa det. Frågan som vi ställer oss är vad är det egentligen företagen som 

ägnar sig åt CSR vill uppnå? Handlar det om att hjälpa samhället eller har kritikerna rätt när 

de säger att företag som engagerar sig endast sätter upp en fasad för att förflytta 

uppmärksamheten från det negativa som de gör? Domeij tycker att socialt ansvarstagande är 

den svåraste delen av CSR-området. Hon menar att all handel med Kina är en enda stor CSR-

fälla och det finns väldigt mycket dubbelmoral. Hon menar att om Kina hade varit något 

mindre betydelsefullt land i världsekonomin så hade det varit handelsbojkott. Innebär det här 

då att alla företag som arbetar med CSR, framför allt socialt ansvarstagande, inte kan påstå sig 

göra det om de bedriver handel med Kina? Skulle detta då i sin tur betyda att företag som 

arbetar med CSR inom områden där företagen själva har en negativ inverkan inte kan påstå 

sig arbeta med CSR? 

 

5.3 Hur försämrade CSR varumärkena i de tre utvalda artiklarna 
enligt de utvalda yrkesverksamma inom CSR? 
 
5.3.1 Resultat 
 

Lindex 
Olsson säger att Lindex jobbar utifrån idén att deras kläder är till 

för alla människor eller för vanliga människor. Det är oetisk 

marknadsföring när man utlovar någonting som inte är sant. Det är 

en CSR-fråga då vi pratar om etik. De borde tänka efter ifall det är 

så här de vill framstå, är kampanjen okej ur en ansvarssynpunkt, 

menar hon. Domeij menar att Lindex faller in i 

överdriftskategorin, hon anser att det blir farligt så fort det blir en 

granskning och då blir misstaget väldigt tydligt. Samtidigt tycker 

hon att varumärkesbyggandet är mer långsiktigt. Om något sådant 

här händer någon enstaka gång, så behöver inte en enstaka 

händelse vara en katastrof. Lindex lyckas på andra sätt som stärker 

varumärket.  

 

Blom tror också att det handlar om att lova någonting men inte 

hålla det. Han menar att Lindex fall är ett problem som man ofta 

ser med reklam där man gör det väldigt perfekt och sedan försöker 

förmedla att det är så människor ser ut i största allmänhet. Han 

förstår inte hur man har gjort tolkningen från Lindex sida i det här 

fallet när man säger att alla ser bra ut i Lindex kläder. Det är 

möjligtvis ett påstående som ska finnas därför att man ska 

appellera till en målgrupp samt att positionera sig som det folkliga alternativet. Det är en ren 

varumärkesfråga om hur man vill positionera sig och om man sedan då använder perfekta 
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modeller då har man har inte tagit varumärkesarbetet ända ut i reklamen. Han tycker att det är 

ett dåligt utfört varumärkesarbete, tanken är god med varumärkesarbetet men Lindex lyckas i 

så fall inte föra den hela vägen ut i reklamen. Johansson är inne på samma linje, då Lindex ger 

ett löfte som sedan inte hålls, vilket gör det till en förtroendefråga. Hon menar att om man ska 

stå för någonting måste man göra det hela vägen. 

  

Elmgren anser att ögonen inom modevärlden inte helt stämmer, vilket är en beroendefaktor 

till att det gick fel. Hon tror att Lindex anser att bilden på tjejen är en bild på en normal 

människa och att modeller generellt sett är anorektiska. Näsström är inne på en liknande sak 

och menar att Lindex använder fel bilder och gör självmål när de säger att deras målgrupp är 

vanliga kvinnor för att människor känner inte igen sig i den modellen. Hon menar även att 

Lindex sätt att svara var fel. Då det fanns klagomål från kunder så borde Lindex ha backat lite 

men hon anser att folk ändå kommer att fortsätta handla på Lindex, säger Näsström.  

 
Olsson tror inte det försämrade varumärket så mycket, eftersom man vet att Lindex 

ljuger. Hon menar att det blev större skada för H&M när de hade sina julkampanjer 

med underkläder och att de då hamnar i diskussioner kring kvinnokroppen, 

kvinnoideal och anorexi. Blom ser försämringen på anseendet lite annorlunda och 

menar att det var en olycklig reklamkampanj och då konsumentmakt har blivit starkare 

i och med Internet lever problemet kvar mycket längre och den här frågan kommer 

alltid att komma tillbaka på något sätt när man minst anar det. Det försämrade nog 

varumärket just då ganska mycket men han tror att de återhämtade sig ganska snabbt. 

Blomström tror som Olsson, att försämringen av varumärket är kortsiktig. Lindex har 

tidigare varit i blåsväder då de tillverkade stringtrosor för barn. Hon menar att det 

finns så många kampanjer som väcker anstöt och att det inte att kommer skada Lindex 

anseende långsiktigt. Heinonen menar även hon att anseendet försämras kortsiktigt om 

ens alls. Hon menar att människor inte kommer att bry sig om denna historia och att 

man istället bara skrattar åt Aftonbladet och deras sensationsjournalistik. Hon menar 

att det kommer blåsa över.  

 

 

Vattenfall 
Vattenfall har helt klart ett problem, säger Olsson. Hon tror att 

det är väldigt viktigt att man hela tiden kan bevisa att det man 

säger är sant eller att det har effekt. Vattenfall behöver bevisa att 

det man gör är mindre skadligt för miljön, säger hon. Blom 

tycker att Vattenfall har misslyckats med att positionera sig som 

ett miljövänligt alternativ. Det blir då kontraproduktivt om man 

sedan håller på med kolkraft. Vattenfall har försökt att 

positionera sig som ett miljövänligt alternativ i sitt 

varumärkesarbete och sin reklam men klarar sedan inte av att 

leverera det. Heinonen är inne på en liknande linje men anser 

även att Vattenfall sedan tidigare inte har ett gott rykte. Hon är 

inne på att de glömmer sin egen verksamhet när de arbetar med 

CSR-frågor, dels håller de inte vad de lovar och dels glömmer de 

att de faktiskt arbetar med kärnkraft och stenkol, vilket är dåligt 

för miljön. Vattenfall är oerhört ambitiösa i allt det de gör. ”Det 

synliggör ju väldigt tydligt det här att man sticker ut och försöker 

ta en position och ligga i framkant så blir man också mer 

ifrågasatt”, säger Johansson. Hon förklarar att Vattenfall blir ett 
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tacksamt byte eftersom att de arbetar med kolkraft och ändå bedriver att aktivt miljöarbete 

och blir då väldigt ifrågasatta för de satsningarna: 

 
Jag tror att sådant här bekräftar bilden då på något sätt och när de gör sina insatser så är 

det ju en risk att deras intressenter i fråga om miljöorganisationer hörs mer. Det senaste 

var ju då när de protesterade här och det var nästan lika stor fokus på de som inte tyckte 

som Vattenfall i mediabevakningen som Vattenfall själv. De får inte ut sina egna 

budskap eftersom det är väldigt högröstat så att de får ju […]Här det liksom lite granna 

att Vattenfall kan inte jobba sig upp utan man blir ifrågasatt och det bekräftar bilden av 

att det är en miljöskadlig verksamhet.  
 

Problemet menar Blomström är att de har en VD som inte tror på ansvarsfrågor 

överhuvudtaget. En förutsättning och en framgångsfaktor för CSR är just att ledningen stöttar 

den. Hon fortsätter med:  

 
Det väcker enorm irritation att läsa artikeln. Men jag vet inte, det känns som att det här 

är, det som jag pratade om hemsides-CSR och pappers-CSR, det här känns som 

någonting som de blivit pådrivna på och som de inte tror på, och det framgår ju väldigt 

tydligt i artikeln. Plus att han uttrycker sig väldigt klumpigt också.  
 

Vattenfalls varumärke fick en stor försämring av det här, tror Blom. Energibolagen är längst 

ner på rankingen om man tittar på förtroende och Vattenfall har haft problem under ganska 

lång tid. Olsson tror också att det här försämrade Vattenfalls varumärke ganska mycket. 

Svenska Spel hamnar ofta i diskussionen; om spel per definition är farligt, då borde det 

överhuvudtaget inte finnas. Det är svårt när det hamnar i den mer ideologiska diskussionen: 

ska det finnas spel eller inte, är kolkraft okej eller inte, menar Olsson. Elmgren anser att 

försämringen av varumärket alltid är beroende på vilket företag det rör sig om, hur ryktet varit 

från början. Hon menar att om trovärdigheten hos företaget sedan innan varit stor, så blir inte 

skadan lika stor, men hon lägger även till att det är en kombination av mediernas roll i 

förfarandet. Heinonen och Näsström anser att eftersom de redan befinner sig långt ner på 

skalan så är försämringen relativt intetsägande, varumärkesmässigt. Näsström tycker att det är 

motstridigt då Vattenfall visar en klar ambition att jobba framåt för att de vill höja sitt 

anseende. Hon anser att det inte går att höja varumärket på det sättet då det lyser igenom att 

de inte lyckas nå sina miljömål.  

 

Casserfelt hoppas att Vattenfalls varumärke blivit sänkt fullständigt, då de varit dåliga med 

sina miljömässiga beslut länge. Hon anser att detta bara bekräftar bilden av en inkompetent 

styrelse och ledningsgrupp, som Blomström också var inne på. Domeij anser att Vattenfall har 

väldiga problem med sitt varumärke:  

 
[…]när det gäller Vattenfall så är det inte en enstaka sak utan det här med 

kolkraftverken och utsläppen som finns oavsett hur Vattenfall försöker förklarar det så 

funkar det helt enkelt inte för det kommer inte att ha någon trovärdighet utåt bland 

människor överhuvudtaget. […] Ger man sig in i bara verksamhetsområdet kolkraft då 

är det nog väldigt svårt att skapa en bild av att man är miljövänlig hur man än försöker.  
 

Volvo 
Det som gick fel för Volvo, menar Elmgren, var ett processfel, hon kan dock inte relatera det 

till ett CSR-fel, utan ett oplanerat tekniskt fel. Senare påpekar hon däremot att hon kan se det 

som CSR i form utav att Volvo får problem att bygga vidare på miljöbilar då människor blir 

misstänksamma när det gäller säkerheten. Blomström är inne på samma sak, att det är svårt att 

se vad som är CSR i Volvos fall. Hon menar dock att personen som uttalar sig för Volvo inte 
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är medietränad och att det är en klantig intervju. Näsström anser att Volvo har gjort vad de 

kan göra i situationen. Hon anser att Volvo måste fundera över huruvida de har drivit sin 

effektivisering för snabbt. Hon ser att det handlar om CSR på 

det sätt att Volvo ska ta ansvar för kunder men menar även att 

det handlar om produktkvalitet också. Hon jämför Volvo med 

låsföretaget ASSA, som råkat ut för ett annat fall:  

 
[…]det visade sig att de där säkerhetslåsen som folk har 

monterat in i sina villor kan du ju bryta upp hur lätt som helst 

på bara någon minut.. Ja, och det visste ju de om på ASSA men 

de har mörkat det liksom och det gjorde de för att de var rädda 

att folk skulle drabbas av så mycket av inbrott, det var deras 

sätt att ta ansvar. […]de hade ju behövt, naturligtvis, göra en 

mycket större grej av detta och kalla in och byta ut och ändra 

om och det hade kostat dem jättemycket. Så om jag tycker att 

om du jämför Volvo och ASSA så här så är ju Volvo mycket 

bättre approach.  
 

Casserfelt anser att Volvo gjorde helt korrekt att de gick ut med 

vad som gått fel och sedan kallat tillbaka bilarna. Heinonen tror 

däremot att det skadade varumärket. Hon menar att Volvo 

berömmer sig själv för att de är säkra, men nu när det är 

säkerheten som det handlar om som är deras viktigaste del av 

varumärket är det väldigt skadligt för dem. Domeij är inne på 

samma sak och menar att Volvo profilerar sig hårt på säkerhet 

och att Volvo gjort det väldigt länge och många uppfattar Volvo som en rätt så säker bil. 

Händer då någonting som slår mot det som de har byggt upp en trovärdighet kring, så är det 

värre än om man inte hade haft någon trovärdighet kring säkerhet alls. Om Volvo hade 

marknadsfört sig på några helt andra egenskaper och så händer en sådan här grej som man 

uppfattar som farlig, hade det inte slagit lika mycket mot varumärket. Problemet för Volvo är 

just att man har haft några liknande problem som just har berört säkerhetsfrågan, menar 

Domeij.  

 

Näsström anser att folk fortfarande kommer att köpa Volvobilar. Hon anser att de har en så 

pass inarbetad trygghetsprofil på sitt varumärke att det skulle krävas en hel del för att skada 

det. Blomström håller med: 

 
Volvo är ett så oerhört starkt varumärke och sådan fokus på säkerhet, att man återkallar 

speglar snarare att man tar ansvar för att säkerheten ska vara optimal. Däremot så är det 

en klumpig intervju, det är samma sak som med Vattenfall där. Han är uppenbarligen 

inte förberedd, jag ser framför mig att han har blivit uppringd någon gång när han sitter 

med någonting helt annat. Men att man tar ansvar för säkerheten som är en av deras 

styrkor och återkalla bilar det tycker inte jag är någonting märkligt.  
 

Johansson anser att det handlar om hur man hanterar sådana frågor när det händer och hur 

öppen man är med kommunikationen kring varför det har hänt och hur man åtgärdar det samt 

var bristerna finns. Hon tror att de som är skickliga och redan har det förtroende som Volvo 

har haft för sin säkerhet och ett varumärke som är laddat med säkerhet reparerar det här 

ganska snabbt. Volvo har redan ett högt förtroende och hanterar man det då på rätt sätt och är 

väldigt tydlig med kommunikationen så tror hon inte att det försämrar anseendet på sikt:  

 



CSR: killing us softly  Bryngelsson & Stålhammar 
 

34 

Det handlar ju hela tiden om att man måste ha väldigt hög beredskap när man tar en sådan 

stark position både som Vattenfall och Volvo att hantera när det blir ifrågasatt, för släpper 

man det och det rullar vidare, ja, då är det klart att det skadar varumärket på sikt 

 

Casserfelt tror att Volvos varumärke fick ett uppsving: 

 
[…] jag tror det var jättebra eftersom säkerhet är deras kärnfråga och ja, sen är dem ju 

dumma i huvudet som inte fattat att folk vill ha små miljöbilar, men jag tror att det var 

ett jättebra marknadsföringsknep faktiskt.  
 

5.3.2 Analys 
Respondenterna var väldigt enade vad det gäller Lindex. Problemet med Lindex är att de vill 

tilltala en bred publik. Respondenterna menar att det är en CSR-fråga därför att det handlar 

om etik och Lindex jobbar utifrån idén att deras kläder är till alla människor. Artikeln visar att 

det är fråga om oetisk marknadsföring då man utlovar någonting som inte är sant, menar 

respondenterna. Tench och Yeomans menar i teorin att en viktig aspekt av PR är att använda 

sig av etiska kommunikationstekniker som ett av sitt huvudsakliga redskap. De ideala 

kommunikationspraktikerna är att bygga positiva relationer mellan organisationen och dess 

publiker samt det viktiga i att organisationen är strategisk och inser organisationens påverkan 

på sitt eget anseende. När man arbetar med CSR ställs det också högre krav från allmänheten 

på företag som agerar socialt ansvarstagande och då blir kritiken hårdare.Vi tolkar detta som 

att respondenterna ser att Lindex misslyckats med att se till sina positiva relationer till 

intressenter och att de genom denna reklamkampanj påverkat sitt eget anseende negativt. 

 

Lindex profil och image hamnar i osynk och det påverkar hur konsumenter uppfattar 

varumärket, menar respondenterna. Palm menar i teorin att när företagen kommunicerar en 

sak och kunderna sedan uppfattar det på ett annat sätt så blir det ett glapp mellan profil och 

image. Respondenterna menar att det är en ren varumärkesfråga om hur man vill positionera 

sig och om man sedan använder perfekta modeller har man inte tagit processen till sin spets. 

Det är ett dåligt utfört varumärkesarbete då man inte lyckats föra processen hela vägen ut i 

reklamen. När kunderna associerar Lindex till att vara för alla, oavsett kropp, så blir det ett 

löfte som man inte håller och då blir det en förtroendefråga. En synpunkt enligt 

respondenterna är att Lindex anser att bilden på tjejen är en bild på en normal människa och 

att modeller generellt sett är anorektiska. De slår då knut på sig själva när de säger att deras 

målgrupp är vanliga kvinnor och människor sedan inte känner igen sig i det.  

 

Det här problemet är vanligt, menar många respondenter, speciellt med reklamkampanjer. Det 

är lätt att stöta sig med konsumenterna i synnerhet när det gäller mode. Det vi ser är intressant 

här är att respondenter och teori är eniga om att företag måste ta hänsyn till hur konsumenter 

uppfattar, i detta fall, en reklamkampanj. Hur kommer det då sig att detta problem ses som 

vanligt? Om det är normalt med dessa reklamkampanjer i modebranschen borde det finnas 

något som gör att kläderna säljs. Vi ser då att det i vissa fall går att säga en sak och mena en 

annan och ändå lyckas. 

 

Respondenterna var eniga om Lindex problem men åsikterna går isär om huruvida 

varumärkets anseende försämrats. Vissa anser att det handlar om Aftonbladets 

sensationsjournalistik och friar Lindex från ansvar. Andra menar istället att Lindex har missat 

i sin marknadsföring och anser att de i nästa kampanj skulle kunna använda sig av modeller i 

fler storlekar. Skillnaden mellan åsikter i Lindex fall är alltså stora, ser vi. Enligt Tench och 

Yeomans, som tidigare nämnts i teorin, så innebär CSR ett ansvar gentemot företagets 

inverkan på samhället.Vi tolkar det som att vissa av respondenterna inte ser Lindex bidrag till 
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en skev självbild hos kvinnor som något som skadar samhället. Försämringen av varumärket, 

menar flera respondenter, är ganska liten eftersom de är så etablerade i industrin och 

användandet av smala modeller är så vanligt att det inte kommer försämra anseendet 

nämnvärt. Problemet däremot blir då om kunden inte längre känner igen sig i den nya bilden 

som varumärket förmedlar. Tudelningen av åsikterna visar att det inte finns en enad definiton 

av CSR då vissa respondenter ser detta som ett CSR-problem medan andra inte såg att det 

hade något med CSR att göra.  

 

Respondenterna säger att en viktig del av CSR är att man hela tiden kan visa vad man gör och 

bevisa att det har effekt. De är enade om Vattenfall och anser att de har stora problem. När det 

gäller Vattenfall så är det inte bara en enstaka sak utan de har haft flera problem. Många 

respondenter menar att Vattenfall saknar förtroende och har de länge har haft ett dåligt rykte. 

Vattenfall har misslyckats med att positionera sig som ett miljövänligt alternativ och det blir 

då kontraproduktivt om man sedan håller på med kolkraft, säger respondenterna. Vattenfall 

vill uppfattas på ett visst sätt och klarar sedan inte av att leverera. I teorin nämns det av 

Grafström att risken för att ett företag får kritik blir större om de lovar saker som de sedan inte 

håller. Vattenfall glömmer sin egen verksamhet när de arbetar med CSR-frågor och det blir 

problematiskt att arbeta för en bättre miljö i deras bransch, menar respondenterna. Någon vi 

tidigare begrundade om CSR återkommer nu här: Vattenfalls kärnverksamhet har onekligen 

en negativ inverkan på miljön, är det då lönsamt att arbeta miljövänligare? En infallsvinkel 

från respondenterna var att om en verksamhet per definition är farlig kan man fråga sig om 

den överhuvudtaget borde finnas. Om någonting ett företag sysslar med är per definition är 

skadligt, kan man då arbeta med CSR, tänker vi.  

 

En respondent menar att Vattenfallsexemplet synliggör väldigt tydligt att om man sticker ut 

och försöker ta en position och ligga i framkant så blir man också mer ifrågasatt. Det är svårt 

att jobba med en fråga där företaget själv är med och bidrar till problemet och då måste man 

på något sätt kunna erkänna att man själv är en del av problemet, som Frankental nämner i 

teorin. Respondenterna menar att man ska med andra ord vara försiktig med vad man berättar 

då det kan framstå som skrytsamt och då hänger man ut sig framför kritikerna. Det är viktigt 

att minnas att handling alltid kommer före kommunikation - att lova något och sedan inte 

kunna hålla det är något som kan skada anseendet grovt. Genom transparens legitimerar 

företag sitt sociala ansvarstagande, säger Frankental i teorin, och därför blir kommunikationen 

en viktig roll för företags anseende. Vi ser här att det råder konsensus mellan teori och 

respondenter då sakfrågan då Vattenfall gått ut och sagt att de arbetar med är ett problem de 

själv bidrar till. Sedan att de lovar mer än vad de håller och vill sticka ut kan vi tolka som att 

de vill höja sitt anseende men har inte i dagsläget befogenhet att göra så hos intressenterna. 

 

Clarke L.Caywood säger i teorin att den information som kommer från pressen är mer pålitlig 

då de ses som mer objektiva än reklam och därför har PR fått en allt viktigare roll. Om ett 

företag kan få positiv uppmärksamhet i medier är chansen stor att meddelandet absorberas 

mer effektivt av målgrupperna och negativ press har på samma sätt en negativ effekt på 

varumärket. När det gäller Vattenfall så får miljöaktivisterna mer uppmärksamhet i medierna 

än Vattenfall när de gör satsningar, enligt respondenterna. Vattenfall kan inte jobba sig upp 

utan att de blir ifrågasatta och det bekräftar bilden av att det är en miljöskadlig verksamhet. 

Aktivisterna får större utrymme för att Vattenfall verkade mot dem och inte med dem, säger 

respondenterna. Vi ser här att Vattenfall ville förbättra anseendet, de har problem med att 

aktivister som motarbetar dem får mer uppmärksamhet.  
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Vi menar att Vattenfalls CSR-arbete i mångt och mycket är ett reaktivt CSR-arbete. När 

företag först började arbeta med CSR var det i ett reaktivt syfte för att dämpa aktivisters 

röster, säger Tench och Yeomans i teorin. Under 90-talet började man arbeta med CSR för att 

man insåg att man kunde tjäna pengar på det, speciellt när det gällde miljöfrågor. Det finns 

flera företag både från förr och nu som tjänat på att byta till en mer etisk verksamhet. Det har 

gynnat företagen själva, samt dess intressenter och de anställda och i sin tur varumärket. 

Många företag använder sig av greenwashing, säger Gillespie i teorin, genom att man 

missleder konsumenter om ett företags produkter eller tjänster genom att utge sig för att vara 

mer miljövänliga än de egentligen är. Företag som framstår som mer miljövänliga får större 

medial uppmärksamhet, och kunder känner att de bidrar när de köper dessa produkter.  

 

Som nämnts i tidigare delanalys så finns ett stort krav från konsumenter att arbeta med CSR 

och vara mer miljövänliga, därför överdriver många företag sina CSR-insatser. En respondent 

menar att det inte spelar någon roll om Vattenfall gör en del investeringar i vindkraft, ger man 

sig in i verksamhetsområdet kolkraft, då är det nog väldigt svårt att skapa en bild av att man är 

miljövänlig hur man än försöker. Vi ser det som att man alltså inte kan jobba bara lite med 

CSR, utan man måste fullfölja sin satsning och kunna stå för sitt CSR arbete, om företagen 

vill vara trovärdiga. 

 

Vissa respondenter menar att CSR alltid måste komma uppifrån för att det ska nå framgång. 

En viktig faktor är, som Blomström säger, att VD:n på Vattenfall inte tror på ansvarsfrågor 

överhuvudtaget och att en framgångsfaktor för CSR är just att ledningen stöttar den. 

Vattenfall är ett fall där man ställer upp fina CSR-mål för att det förväntas av företag men att 

Vattenfall egentligen inte tror på det. Resultatet blir då att målen inte heller backas upp. I 

teorin varnar Grafström just för årliga miljörapporter och uppsättningen av CSR-mål på 

hemsidor då det endast är envägskommunikation. För att CSR ska vara framgångsrikt krävs 

tvåvägskommunikation och då måste företagen också lyssna på sina intressenter. 

Respondenterna är i stort överens om att Vattenfalls anseende är skamfilat och att de har 

uttalat sig och sedan inte hållit vad de lovat. Vad som gått fel råder det olika tankegångar 

kring. Heinonen och Näsström är inne på att Vattenfalls anseende redan är lågt och att 

artikelns publicering och uppmärksamhet knappast försämrat varumärkets anseende 

nämnvärt. Andra respondenter anser däremot att anseendet försämrats efter detta. Det tolkar 

vi som att vissa respondenter inte tar denna negativa mediala uppmärksamhet som något att 

bry sig om. 

 

När det gäller Volvo ansåg de flesta respondenterna att det inte skadade varumärket eftersom 

Volvo är ett så starkt varumärke. När de har ett sådant fokus på säkerhet speglar återkallandet 

av bilarna snarare att de tar ansvar för att säkerheten ska vara optimal. De flesta respondenter 

ansåg att Volvo gjorde helt rätt när de gick ut med vad som hade gått fel och sedan kallat 

tillbaka bilarna. Grafström säger i teorin att när ett varumärke har ett starkt anseende som 

uppfattas som socialt ansvarstagande kan CSR också fungera i förebyggande syfte vid kriser 

och mot negativ publicitet. Det kan alltså fungera som en buffert för kritik som riktas mot 

företaget genom att man har byggt upp ett starkt anseende. Skadorna minimeras avsevärt på 

grund av Volvos starka anseende sedan tidigare. Som nämnts i teorin menar Frankental att 

företag måste vara öppna även med sina brister för att lyckas vara trovärdiga i sitt CSR-

arbete. Några respondenter anser att Volvo måste fundera över huruvida de har drivit sin 

effektivisering för snabbt. Det handlar om CSR på det sätt att Volvo ska ta ansvar för kunder 

men det handlar även om produktkvalitet. Volvo berömmer sig själv för att de är säkra och 

säkerhet är just den viktigaste delen av deras varumärke och då är en sådan här artikel skadlig 
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för dem. Då Volvo har profilerat sig så hårt och så länge på säkerhet är det värre än om de inte 

hade haft någon trovärdighet kring säkerhet alls, menar respondenterna.  

 

Vissa respondenter menar dock att Volvo har haft några incidenter som just har berört 

säkerhetsfrågan. Vad som påverkar i ett sådant här fall är snarare kommunikationen. Det 

handlar om hur de hanterar sådana frågor när det händer, hur öppna de är med 

kommunikationen kring varför det har hänt, hur de åtgärdar det och var bristerna finns. 

Respondenterna menar att de som är skickliga och redan har det förtroendet, som Volvos 

varumärke har för sin säkerhet, reparerar det snabbt då de har ett högt förtroende. Hanteras det 

då på rätt sätt och man är väldigt tydlig med kommunikationen och förklarar vad som har gått 

fel, så försämrar det inte varumärkets anseende. Profil, image och identitet hänger som sagt 

tätt ihop och det avgör om ett företag uppfattas som trovärdiga och ärliga säger Palm i teorin. 

Därför krävs det att man är konsekvent i det man säger och gör.  

 

Tack vare att Volvo var så öppna med problemet så vinner de snarare trovärdighet. 

Respondenterna anser att folk fortfarande kommer att köpa Volvobilar och att det skulle 

krävas en hel del för att ändra på det. Vi tolkar det som att Volvo har utav de tre exemplen det 

bästa anseendet. Respondenterna ser Volvo som ett gott exempel på ett tryggt varumärke. Det 

är intressant att det finns respondenter som ställer sig något kritiska till Volvo när de menar 

att de haft tidigare incidenter berörande säkerhet. Är det så att Volvos anseende skapat en 

buffert för kommande kriser som gör att de flesta litar på Volvo? Och de som är mer kritiska, 

vad vet de som inte de andra vet? 

 

5.4 Hur bör företagen i de tre utvalda artiklarna bemöta den 
negativa CSR-publiciteten för att återställa varumärket enligt de 
utvalda yrkesverksamma inom CSR?  

5.4.1 Resultat 
Johansson säger: 

[…]det handlar ju om att snabbt berätta hur det är och ha en handlingsplan för hur man 

ska komma tillrätta med problem. Det tycker jag att när man ser Hennes & Mauritz och 

de här som när man har blivit granskad när man har hittat en fabrik de är otroligt snabba 

med att berätta att det här har vi inte haft koll på nu har vi tagit i tu med de här 

åtgärderna och man reparerar skadan ganska snabbt och det handlar väldigt mycket om 

att inte gömma sig, att inte bortförklara eller så utan att rakt, ärligt, snabbt.  
 

Olsson resonerar på ett liknande sätt. Hon menar att för att hämta sig från en sådan situation 

är det kommunikation som gäller. Men inte bara kommunikation att man kommer att göra 

någonting åt det utan det handlar om att de faktiskt att gör det de säger. Domeij menar att om 

man har raserat någonting så krävs det väldigt mycket för att bygga upp det. I Lindex fall 

tycker Blom att de hanterade det ganska bra. Det blir ju självklart väldigt uppseendeväckande 

i det här fallet och skapar väl stor press vid ett givet tillfälle. Varför inte vända på det i sådana 

fall och försöka nästa gång i så fall göra en kampanj där man engagerar andra kvinnor oavsett 

hur man nu ser ut, menar han. Många respondenter menar just att Lindex vid nästa kampanj 

borde visa upp sina kläder på något annat sätt eller med modeller som har olika kroppstyper.  

 

Elmgren anser att det Lindex kan göra är att gå ut och säga att de anser att de inte gjort 

någonting fel, att de anser att den rumpan de visat upp är en normal rumpa i den jämförelse 

man kan göra inom modevärlden. Samtidigt att de tar till sig av den kritiken de fått och att de 

kanske ska ha det i åtanke tills nästa kampanj, menar hon, som fler respondenter också är inne 
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på. Blomström är en av dessa och tror att det inte finns så mycket man kan göra när en 

kampanj väl är kommunicerad. Hon tror inte att man har någonting för att försöka dementera 

eller ändra kampanjen, utan Lindex borde istället ta med lärdomen tills nästa kampanj och 

göra det till en ansvarsfråga som de arbetar med aktivt. Hon menar att det är svårt att reparera 

skadan som redan är skedd och de ska istället blicka framåt.  

 

Domeij säger att man inte alltid behöver göra en pudel utan att Lindex kunde vara lite 

offensiva och inte mesa sig. Kvällstidningar har låg trovärdighet i sig och att gå ut och säga 

att här försöker Aftonbladet förlöjliga människor genom att sätta på de för små kläder och att 

de på Lindex har fler storlekar och då funkar faktiskt den här trosan bra. Heinonen menar 

någonting liknande och säger att hon hade inte gjort någonting för att återställa varumärket då 

hon anser att Lindex informationschef svarat på ett bra sätt. Casserfelt hade gjort en kampanj 

där de använder sig av blandade modeller, om hon satt i position att rädda varumärket. Men 

hon menar även att Lindex faktiskt inte kan ansvara för människors självbild sedan tidigare.  

 

För att Vattenfall ska hämta sig från den negativa publiciteten menar Blom att om Vattenfall 

istället skulle sagt att miljömålen är långsiktiga och att de verkligen vill jobba med det och på 

sikt hoppas kunna bli av med kolkraften, men det går inte så snabbt, då finns det ingen som 

skulle kunna ifrågasätta dem. Därför är det viktigt att ha en viss försiktighet, att inte slå på den 

stora trumman och positionera sig för hårt om man inte själv gjort läxan. Då är det bättre att 

vara försiktigare i sina uttryck. De skulle istället kunna ändra på sättet som de förmedlar 

satsningen, att de inte slår så hårt på sitt miljöengagemang och istället visa på hur 

handlingsprogrammet ser ut. De kan prata om hur de vill jobba för att minska kolkraft eller att 

de vill ha en större del förnyelsebar energi och hur de har tänkt att utföra det i ett antal olika 

steg, och vara helt ärliga med att de inte är där än. Han menar att det är bättre att tona ner sina 

CSR-satsningar och låta människor själva upptäcka det, det vill säga att inte försöka hitta en 

snabb vinning. Man ska inte söka någon snabb vinning om man ska jobba trovärdigt med 

CSR-frågor. Är man ute efter ”quick fixes” då får man också vara beredd att slaget kan bli 

ganska hårt och att man blir ifrågasatt, menar han. 

 

Elmgren anser att det enda Vattenfall kan göra är att fortsätta jobba på enligt de intentionerna 

som de har, som Blom också var inne på. Hon anser att hon inte har någon anledning att 

misstro Vattenfall överhuvudtaget och att hon hoppas att medier och konsumenter lägger 

märke till den goda intentionen i framtiden. Elmgren ser det som fruktansvärt när 

mediedreven går och företagen får stå och skämmas när medierna kan ha fått någonting om 

bakfoten. Hon menar att det Vattenfall ska göra är att ta till sig den kritik de fått och göra det 

bästa av det. Hon tror inte på att man ska lägga ner ett företag för det, då ingenting är så dåligt 

att det inte kan bli bättre. Domeij menar däremot att det inte går att återställa Vattenfalls 

varumärke. Om de vill skapa ett positivt varumärkesbyggande kring affärsidén då får de nog 

hoppas att slentriankunderna stannar kvar eller att de kan vara väldigt billiga men att de 

kommer att ha svårt att skapa någonting positivt omkring varumärket.  

 

Näsström menar någonting liknande och säger att Vattenfall måste vara konsekventa för att 

kunna återställa varumärket. Hon menar att det jobbiga för Vattenfall här är att de blivit 

ertappade. Istället borde de ha en bättre kommunikation där de berättar att de inte lyckats nå 

sina mål och sedan revidera dem för att kunna arbeta vidare. Hon anser att medierna älskar att 

ertappa företag som misslyckas och det gäller därför för Vattenfall att arbeta konsekvent i 

hela verksamheten, att CSR-frågorna är förankrade hos ledningen, som i sin tur genomsyrar 

organisationen. 
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Blomström anser att VD:n Lars G Josefsson borde medietränas, alternativt att Vattenfall 

borde ha en annan talesperson för CSR-frågorna då VD:n kanske inte alltid är rätt person att 

uttala sig: 

 
…för det första för att VD:n inte kan ha kompetens inom alla områden, det är ju 

uppenbart att han inte vet vad han talar om här när han pratar om indiansk filosofi sex 

generationer framåt, det är någonting som inte riktigt, han har inte riktigt koll. En annan 

talesperson skulle jag vilja säga, en medietränad VD och lyfta fram goda exempel. Om 

de gjort bra saker tidigare så skulle jag kommunicera dem för den här skadan går ju inte 

riktigt att reparera.  
 

Heinonen tror att Vattenfall kan återställa varumärket, men samtidigt tror hon inte att det 

spelar någon roll för dem, vem ska man köpa el av annars, menar hon. Casserfelt hade bytt ut 

ledningen helt och hållet om hon kunnat. Hon fortsätter med att Vattenfall måste arbeta 

konkret, visa att de gör vad ägarna vill att de ska göra och arbeta med förnyelsebar energi. 

 

I Volvos fall så menar Blom att det påverkar försäljningen och att skriverier om att Volvo 

länge har haft säkerhet inbyggt i sig i sitt varumärke. Men att de agerar kraftfullt i det fallet 

visar att man tar det på allvar och verkligen vill lyfta fram säkerhetsaspekten. Han tycker att 

Volvo klarar det väldigt bra. Olsson tycker också att Volvo är väldigt duktiga på att hantera de 

här frågorna. De har haft motorbränder tidigare och problem med bromsar och då handlar det 

väldigt ofta om att försöka hantera den frågan som kommer upp och då är det ännu värre när 

det handlar om ett av kärnvärdena som är säkerhet för Volvo. De agerar väldigt bra för att de 

återkallar alltid bilarna på en gång och hon tror att folk förstår att det inträffar saker i den 

högteknologiska världen hela tiden. Om man då inte låtsas om det eller försöker sopa in det 

under mattan då förlorar de på det. Det kanske påverkar varumärket och man förlorar 

kortsiktigt men inte på lång sikt om man med hjärtat försöker att hantera en fråga, menar hon. 

Blom tror inte heller att Volvos anseende försämrades av det och att det var någonting som 

gick över väldigt snabbt. De lyckades förmedla att de gjorde det för att värna om bilköparna 

och deras säkerhet i det fallet, så de klarade det alldeles strålande. I Volvos fall hade han inte 

gjort någonting annorlunda för att återställa varumärket.  

 

Casserfelt är inne på samma linje och ser inte att Volvo skulle kunna ha gjort någonting 

annorlunda då Volvo uppmärksammat ett fel, tagit sina konsekvenser och har sedan har 

ansträngt sig mycket för att nå de berörda. Sedan har man inte berättat vad det kostat för att 

visa att det inte handlar om pengarna. 

 

Vill Volvo hålla fast vid säkerheten som en del av varumärket då gäller det att jobba med det 

väldigt gediget och att till exempel vara först med nyheter på säkerhetsområdet, säger Domeij. 

Blomström anser att inte något misstag har begåtts mer än en klumpig intervju, så därför finns 

inte särskilt mycket att göra. Men hon anser även att kommunikationen kring att återkalla 

bilar kunde varit bättre samt att de inte ska låta någon som inte är van att kommunicera dessa 

frågor till medierna tala ut. Näsström anser att det är ett större arbete som handlar om balans 

mellan effektivisering och kvalitet med slutprodukt. Hon anser att det handlar om ärligheten, 

men tillägger att Volvo har tagit sitt ansvar genom att kalla in alla bilar. Att sedan 

kommunicera detta, hur de agerat och på något sätt vända det till ett ansvarstagande. Hon 

menar att det är viktigt att väcka frågan inne i företaget och dess ledning för att visa 

konsekvenserna, att varumärkets anseende faktiskt kan försämras av detta.  

 

5.4.2 Analys 
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I situationer som de tre fallen visar menar respondenterna att det är kommunikation som 

gäller. För att åtgärda problemet gäller det att snabbt berätta hur det ligger till och att ha en 

handlingsplan för hur man ska komma tillrätta med problem. Företag måste vara snabba med 

att berätta vad de inte har haft koll på och hur de har tagit itu med det samt vad åtgärderna är. 

Då reparerar de skadan ganska snabbt men det gäller att inte bortförklara utan att vara rak och 

ärlig, säger respondenterna. Om företag behöver reparera sitt varumärke måste de vara 

konsekventa för att kunna återställa det, när man väl har raserat ett varumärke eller ett 

förtroende så krävs det väldigt mycket för att bygga upp det. En attack mot ett varumärkes 

anseende kan omfattas av att en händelse skett som är oönskad och att man är ansvarig för den 

händelsen. Om dessa två påståenden stämmer enligt ens intressenter så är aktören i fara säger 

Benoit i teorin.  

 

Det som vi anser är intressant är de skillnader som återfinns fallen emellan. Vattenfall ses som 

den större boven av de tre fallen. Volvo ses som de som gjort bäst ifrån sig och som inte 

behöver göra särskilt mycket för att förändra situationen. Lindex är mellantinget, vissa 

respondenter anser att de gjort något fel och att det kan skada samhället vi lever i. Andra 

respondenter anser att de gjort bra ifrån sig eller att de ska stå på sig inför kritiken. I teorin 

beskriver Benoit olika sätt att hantera problem för varumärkens anseende och dessa teorier 

kan i sin tur appliceras på varje fall.  

 

Vattenfalls anseende är skamfilat menar flera respondenter. Det Benoit menar i teorin som 

passar mest Vattenfall mest är att de kan använda sig av strategin att säga att händelsen var en 

olycka eller att det var gjort med goda intentioner. Detta håller en respondent med om, som 

även tillägger att hennes åsikt om Vattenfall och deras intentioner inte påverkats av denna 

specifika händelse. Andra respondenter är inne på samma linje, att Vattenfall kunde ha sagt 

att miljömålen är långsiktiga och att de vill arbeta på sikt med att bli av med kolkraft. Vissa 

respondenter menar att det inte finns något som Vattenfall kan göra för att förbättra sitt 

anseende. Benoit nämner i teorin att företag kan välja att försöka reducera eller undvika 

ansvaret för händelsen, genom att skylla på att de inte hade tillräckligt med information eller 

kompetens, vilket i sin tur enligt Benoit i teorin innebär att det inte bara är företagets egna fel. 

I detta fall ser vi att det inte är så stor möjlighet att helt och hålla förneka ansvaret för vad som 

hänt men däremot kan de försöka reducera ansvaret.  

 

Frankental menar däremot, som nämnts tidigare i teorin, att om ett företag ska arbeta med 

CSR på ett trovärdigt sätt krävs det att de kan vara kritiska mot sin egen verksamhet, företag 

måste alltså erkänna sina misstag och se sina brister. Vi ser ett glapp mellan image restoration 

theory och hur man bör arbeta med CSR. Vi ser att företag inte kan arbeta med image 

restoration på detta sätt när de arbetar med CSR, då det går emot det som är grundläggande 

för CSR, nämligen trovärdigheten.  

 

Vattenfall ses som de som gått ut för starkt med sin CSR-insats kommunikationsmässigt. 

Respondenterna menar även att Vattenfall inte gjort sin hemläxa samt att CSR inte verkar 

finnas förankrat i deras ledning. Vattenfall måste arbeta med att ha en bättre kommunikation 

där de förklarar att de inte lyckats nå sina mål men att de ska revidera dem för att kunna 

arbeta vidare. En del respondenter är lite hårdare och menar att om inte CSR är 

ledningsförankrat kan ledningen bytas ut. En respondent menar att VD:n inte ens verkar tro på 

CSR-frågor. Som ovan nämnt i teorin enligt Benoit så uppfyller Vattenfall de två krav för att 

en aktör ska vara i fara: det har skett en oönskad händelse och Vattenfall är ansvariga för den.  
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Respondenternas rungande medhåll om att Vattenfall misslyckats går ej att missa. Det som 

däremot åtskiljer dem är hur Vattenfall kan reparera skadan. Det som förvånar oss är vissa 

respondenters uppgivenhet kring fallet om Vattenfall. Om de skulle arbeta för Vattenfall 

skulle de alltså inte göra något eftersom varumärket redan har så låg trovärdighet? Det är 

fascinerande att vissa respondenter anser att det inte finns något att göra medan andra ser det 

som en möjlighet till förbättring. Uppgivenheten kan tyda på att de inte vet hur de kan hantera 

ett problem av sådan kaliber medan de som ser möjligheter kanske har bättre idéer över vad 

Vattenfall skulle kunna göra.  

 

Som vi nämnt i tidigare en delanalys så resonerade vissa respondenter huruvida 

samhällsskadliga företag överhuvudtaget borde arbeta med CSR. Det är intressant att de tar 

upp frågan samtidigt som de senare menar att Vattenfall bör revidera sina miljömål för att 

förbättra sitt CSR-arbete. 

 

Lindex hamnar som ovan nämnt i ett mellanting. De likheter med Vattenfall är att de lovat 

något som de inte kunnat hålla. En annan aspekt som respondenterna nämnt är mediernas roll 

i förfarandet. Sensationsjournalistik, påpekar en respondent, har placerat Lindex i problem. 

Vattenfall, nämner en respondent, har även råkat ut för samma sak, nämligen oönskad 

publicitet. Det är intressant hur respondenterna menar att medierna spelar en roll i företagens 

problem. I teorin menar Caywood att medierna ses som objektiva än reklam och därmed 

absorberas meddelanden från dessa bättre hos allmänheten. Det är intressant att se hur 

medierna får en känga av respondenterna när teorin kallar dem objektiva. Vi är benägna att 

hålla med om att det finns sensationsjournalistik, men vissa respondenters ogillande kan tyda 

på att de är medvetna om att inga företag är helt skyddade från mediernas insyn. 

 

En av Benoits strategier som återfinns i teorin är att attackera de som anklagar, förneka vad 

som hänt eller att framhålla att man inte ens är skyldiga till vad som hänt. Risken finns dock 

att anseendet kan försämras även om företaget är oskyldigt. Vissa respondenter menar att 

Lindex borde bli tuffare och stå för vad som hänt eller att förneka att de gjort något fel. Andra 

respondenter menar att Lindex skulle kunna göra problemet till en sakfråga som de aktivt 

engagerar sig i, exempelvis i kommande kampanjer. Några respondenter föreslår att Lindex 

bör använda sig av modeller i alla storlekar. Respondenterna var eniga om att Lindex måste ta 

hänsyn till sina intressenter. Enligt Frankental i teorin så måste intressenterna tas i åtanke för 

att CSR ska ha substans. Ett sätt att skydda sitt varumärke kan vi se vara, för såväl Lindex 

som Vattenfall, om de ser ett framtida hot, att engagera sig i sakfrågor innan det blir ett 

problem. Om företag istället inför CSR efter problemet uppstår kan finns det en stor risk att 

företaget blir kritiserat. En organisation är inte isolerad från sin omgivning. Att då arbeta med 

CSR reaktivt och med envägskommunikation blir problematiskt för varumärkets framtid. 

 

Vissa respondenter såg inte Lindex fall som något som handlade om CSR, utan istället som 

dålig marknadsföring. CSR saknar enligt Frankental en enig definition, vilket innebär att det 

kan betyda vad som helst för vem som helst. Vi anser att det är intressant hur svaren skiljer 

sig respondenterna emellan. Att vissa respondenter ansåg att de kunde göra historien om 

trosorna till en ansvarsfråga som de behandlar i nästkommande kampanjer visar hur de kan 

vända något negativt till något positivt. Andra respondenter är inne på att Lindex ska säga att 

de inte gjort något fel. Om man väger dessa råd emot varandra så är det mer ärligare och 

moraliskt korrekta valet att Lindex ska göra detta till en ansvarsfråga. Men vi undrar över 

vilken av de två strategierna som är mest effektiv. Att neka till problemet och vänta tills det 

blåser över eller att agera och göra det till en sakfråga Lindex hanterar? Det har även nämnts i 
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tidigare analys att det inte finns en enad definiton av CSR, varken i teori eller hos 

respondenter. 

 

Volvo är de som skött sig bäst, menar respondenterna. En respondent är inne på att det Volvo 

gjort snarare kan ses som god marknadsföring snarare än ett problem för Volvos varumärke. 

Andra respondenter kan dock vara lite mer kritiska och ifrågasätta huruvida Volvo drivit 

effektiviseringen för snabbt eftersom det blivit ett fel i motorerna. De respondenter som är 

inne på den linjen åsyftar att ett av Volvos kärnvärden, säkerhet, hamnat i blåsväder och att 

detta kan komma att påverka anseendet. Vissa respondenter anser att de inte skulle handlat 

annorlunda när det handlar om Volvo, då Volvo tagit ansvar för vad som gått fel, 

kommunicerat ut detta och sedan återkallat bilarna som varit berörda. Vissa respondenter 

skulle däremot gjort annorlunda, de skulle varit mer insatta i vad som är nytt inom 

säkerhetsområdet och behandlat frågan i Volvos ledning.  

 

Tench och Yeomans talar om issues management som behandlas i teorin. Issues management 

handlar om att agera proaktivt och kommunicera öppet samt planera i förväg så att företaget 

kan hantera det som kan komma att bli ett problem. Det innefattar även att skydda varumärket 

om det exponeras för risk. Eftersom flertalet respondenter var eniga om att Volvo agerat väl 

kan vi se tendenser av issues management hos Volvo. De agerade snabbt och kraftfullt menar 

respondenterna, vilket vi ser som ett signum av väl genomförd issues management.  

 

Benoit, som behandlas i teorin, talar om bolstering som en strategi att reparera ett skadat 

anseende. Bolstering innebär att företag försöker förbättra anseendet genom ett uppvägande 

eller kompenserande handlingar för vad som skadat varumärket. Respondenterna menar att 

Volvo har gjort det som de kan i detta fall när de återkallat bilarna, vilket vi tolkar som att 

respondenterna ser bolstering som en strategi som fungerat i Volvos fall. Det goda omdömet 

Volvo får av respondenterna tolkar vi som att om företag är konsekventa med sin 

kommunikation och sitt agerande över tiden, kommer de att få större trovärdighet. I teorin 

nämner Grafström et al att företag kan skapa en buffert inför kriser och negativ kritik som kan 

komma att skada varumärket, genom ett gott anseende. Vi tolkar det som att respondenterna 

ser att Volvo har en buffert som skyddar varumärket. Vi tolkar även att det finns konsensus 

hos respondenterna att det gäller att vara ärlig och agera snabbt när man märker att något inte 

gått rätt till. 

 

Huruvida CSR är ett PR-påfund eller ej ser man i hur företag bemöter kriser som berör deras 

CSR-satsningar. Förnekandet är en funktion av krishantering och PR fungerar som en barriär 

för CSR som i sig kräver transparens, ärlighet och en villighet att lära sig av sina misstag. 

CSR kommer att förbli ett PR-påfund så länge som paradoxerna kvarstår. CSR handlar om 

den långsiktiga inverkan på samhället och till vilken grad företag är villiga att se över och 

förbättra sin verksamhets påverkan. CSR kan endast ha substans om företag tar hänsyn till 

alla dess intressenter, om det är lönsamt, om definitionen innefattar samhällelig och ekologisk 

hållbarhet, om det är öppet för granskning och om den är baserad i den organisatoriska 

grunden.    

 

 

6. Slutsats  
 
I detta kapitel svarar vi på de frågeställningar som ligger till grund för vår undersökning. 
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Vilken roll beskriver utvalda CSR-kunniga att CSR har för ett varumärke? 
Då begreppet CSR uppfattas som brett och luddigt definierar respondenterna begreppet utifrån 

sina egna verksamhetsområden. Enligt Frankental saknar CSR i dagsläget egentlig mening då 

det inte finns en enad definition av det. Problemet vi ser med att det inte finns en enad 

definition av CSR kan i ett bredare perspektiv ses som att det inte finns några regler att stå till 

svars för, att det inte finns någon högre instans. Om CSR betyder vad som helst för vem som 

helst kan det också genomföras hur som helst. Om vi till exempel jämför det med journalister 

som har gemensamma etiska regler att utgå från så står varje journalist till svars inför sina 

kollegor om de bryter mot dessa. För att CSR ska ha en verklig mening måste dessa finnas på 

plats.   

 

Det respondenterna är enade om är däremot att CSR är en viktig del av varumärkesbyggande 

och att det ger varumärket någonting utöver det vanliga. CSR kan vara någonting som är 

avgörande för om ett varumärke lever kvar eller ej. Produkter och tjänster idag är väldigt 

generiska och för att differentiera sig så behövs någonting extra för att varumärket ska sticka 

ut. CSR blir därigenom ett differentieringsverktyg som utöver att locka fler kunder även 

lockar investerare och kompetenta arbetare. CSR är grundläggande om man vill skapa en 

positiv image kring sitt varumärke menar respondenterna. CSR skapar trygghet och 

förtroende för varumärket vilket är grundläggande för varumärkesbyggande. Anledningen till 

att CSR har blivit så populärt bland företag är bland annat för att det finns ett ökat krav från 

kunder att man som företag ska arbeta med det. CSR används som ett redskap för att öka 

varumärkets anseende då konsumenter känner en större tillit till varumärken som associeras 

med CSR. Det viktiga är det upplevda budskapet och att varumärket förmedlar det budskap 

som motsvarar konsumenternas behov. Då fler företag arbetar med CSR och fler kunder 

kräver detta, kan vi även se, att kundens behov av att själv associeras med socialt 

ansvarstagande har ökat.   

 

Hur beskriver utvalda CSR-kunniga att CSR kan försämra ett 
varumärkes anseende? 
Som tidigare nämnts så är förtroende grundläggande för varumärket. En av 

grundförutsättningarna för att kunna arbeta med CSR är att man lever som man lär. Företag 

måste kunna visa att deras CSR-insatser har en effekt, menar respondenterna. CSR kan just 

försämra varumärket när man är oärlig genom att man inte kan leverera det man lovar eller att 

man inte kan säkerställa att CSR-insatserna gör nytta eller utnyttjas på rätt sätt. Ett vanligt 

förekommande exempel är handel med andra länder då företagen inte säkerställer att 

arbetsförhållandena är riktiga. Respondenterna säger å ena sidan att det är näst intill omöjligt 

att säkerställa att dessa förhållanden efterlevs men att de å andra sidan har gott uppsåt då de 

arbetar med CSR. Vi ser detta som en paradox i sig då företag arbetar med leverantörer som 

inte har samma värdegrunder. Det är då lätt för företagen att avsäga sig allt ansvar. Problemet 

för varumärkets anseende blir när dessa företag ertappas. När man arbetar med CSR döms 

man ännu hårdare än om man inte hade arbetat med det alls. Medier granskar dessa företag 

ännu mer och det finns alltid en risk att företags CSR-aktiviteter uppfattas som PR-jippon och 

kunderna förlorar förtroendet för varumärket. ”Det tar en livstid att bygga upp ett varumärke 

men du kan rasera det på en eftermiddag”, säger Blom. 

 

De flesta snedstegen inom CSR är omedvetna, enligt respondenterna. CSR har blivit en trend 

som alla vill hoppa på utan att ha satt sig in i det, för att konkurrenterna gör det, utan att ha 

satt sig in i det och då blir det oseriöst. När respondenterna säger att CSR försämrar ett 

varumärkes anseende då det används för att det är trendigt går det inte att komma ifrån att 

CSR är ett PR-påfund. Det används som ett verktyg för att förbättra varumärkets anseende 
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och i slutänden att tjäna pengar på. Att arbeta med CSR bara för att tjäna pengar på det är ett 

säkert sätt att förlora all trovärdighet men paradoxalt nog så ligger det i dess natur. De flesta 

av respondenterna hävdar att det är okej att tjäna pengar på det på sikt men att endast göra det 

för att tjäna pengar är fel och då kommer CSR-satsningarna att skada varumärket. För att 

återgå till Stauber och Ramptons resonemang där hon liknar PR vid prostitution – när det 

finns kärlek är det en god sak. Vi menar att CSR används till mycket bra men man ska inte 

hymla om att det också används för att främja företags egen sak. Huruvida ett företags 

intentioner med sina CSR-insatser är goda eller ej är irrelevant i sig, det är om allmänheten 

uppfattar det så som det kan skada varumärkets anseende. Används CSR på rätt sätt är det en 

god sak men används det på fel sätt är det ett säkert sätt att försämra varumärkets anseende. 

Används CSR fel kan det ha en negativ inverkan på såväl samhället som företaget. 

 

Hur beskriver utvalda CSR-kunniga att CSR försämrade varumärkena i 
de tre utvalda artiklarna? 
En röd tråd bland respondenterna när det gällde CSR var trovärdighet. Vattenfalls förtroende 

var överlag lågt enligt respondenterna. Volvo var det företag vars trovärdighet och anseende 

som skulle försämras minst, menar de och Lindex problem skulle inte försämra varumärket 

långsiktigt. Trovärdighet är grundläggande för varumärkesbyggande när man jobbar med CSR 

och när företag inte håller vad de lovar blir fallet ännu tyngre. 

 

Lindex arbetar med etisk CSR där de jobbar utifrån idén att deras kläder är till för alla 

människor oavsett kroppstyp. Det blir ett löfte som man inte kan hålla och då blir det en 

förtroendefråga. Oavsett vad respondenterna ansåg om Lindex satsning så höll de alla med om 

att Lindex varumärke skadades kortsiktigt då konsumenterna reagerade så kraftigt. De 

menade däremot att incidenten inte skadade varumärket så mycket eller att skadan inte skulle 

vara långsiktig då de är så pass etablerade. Problemet med Lindex är ett vanligt 

förekommande problem inom modeindustrin – de vill tilltala en bred publik men klarar inte 

av att ta kommunikationen hela vägen ut i reklamen. När Lindex kommunicerar en sak och 

allmänheten uppfattar någonting annat uppfattas Lindex som oärliga – deras profil och image 

går inte ihop. När man arbetar med CSR ställs det också högre krav från allmänheten på 

företagen och då blir också kritiken hårdare vid snedsteg.  

 

När det gäller Vattenfalls CSR-satsningar var alla ense om att det försämrade deras 

varumärke. Många respondenter menar att Vattenfall saknar förtroende och har länge haft ett 

dåligt rykte. Endast denna artikel skulle inte ha någon längre negativ inverkan på varumärket 

men då Vattenfall har haft upprepade problem och skandaler så försämras Vattenfalls 

varumärke än mer av detta. Vattenfall har misslyckats med att positionera sig som ett 

miljövänligt alternativ och det blir då kontraproduktivt om man sedan håller på med kolkraft. 

Respondenterna menar att Vattenfall glömmer sin egen verksamhet när de arbetar med 

miljöfrågor då de själva bidrar till miljöns försämring. Det kan tyckas naturligt att arbeta med 

CSR i ett område där företag har en negativ inverkan själva för att återställa situationen så 

gott de kan. Respondenterna resonerade som så att om någonting per definition är skadligt kan 

man då arbeta med CSR? Det hade nog varit mer accepterat om problemen inte var så 

återkommande. Det blir ytterligare ett fall av ett löfte man inte kan hålla och därmed ett 

förlorat förtroende. I och med att Vattenfall säger att de vill arbeta mer miljövänligt och sedan 

satsar på kolkraft så ses deras CSR-satsningar endast som Greenwashing.  

 

När man arbetar med PR ska man använda sig av etiska kommunikationstekniker och de 

ideala kommunikationspraktikerna är att bygga positiva relationer mellan organisationen och 

dess publiker. Att endast se till sina direkta kunder och ägare och inte se till alla intressenter 
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när man arbetar med PR och CSR är att bortse från den inverkan andra viktiga grupper kan 

ha. När Vattenfall går ut med nya CSR-satsningar så får miljöaktivisterna större medial 

uppmärksamhet än Vattenfall själva, vilket endast bidrar till en försämring av Vattenfalls 

varumärke. Detta tolkar vi som att aktivisterna får större utrymme för att Vattenfall verkade 

mot dem och inte med dem. En annan bidragande faktor till att Vattenfall skadar sitt 

varumärke med sina CSR-satsningar är att Vattenfalls VD inte tror på ansvarsfrågor, menar 

respondenterna. För att CSR ska vara framgångsrikt måste ledningen stötta det - CSR måste 

alltid komma uppifrån för att det ska nå framgång. 

 

Volvos varumärke försämrades i likhet med Lindex inte långsiktigt, men kortsiktigt, av 

artikeln. Volvo har länge arbetat med säkerhetsfrågor och det är djupt inarbetat i deras 

varumärke. De har ett stort förtroende hos allmänheten om att deras bilar är säkra. Folk har 

förståelse för att tekniska fel sker, att Volvo kallar tillbaka bilarna ger de snarare en större 

trovärdighet då de inte försöker mörka det. Då de är öppna, även med sina brister, lyckas de 

bättre med att uppfattas som trovärdiga i sitt CSR-arbete. Volvo har ett redan starkt 

varumärke. Då de arbetar med CSR gör det varumärket starkare. CSR fungerar då som en 

buffert mot negativ kritik och gör att de kan komma tillbaka snabbare.  

 

Hur beskriver utvalda CSR-kunniga att företagen bör bemöta den 
negativa CSR-publiciteten utifrån de tre utvalda artiklarna för att 
återställa varumärket?  
Huruvida Lindexfallet är en CSR-fråga eller inte skilde sig stort mellan respondenterna vilket 

åter igen visar hur svårdefinierat begreppet CSR är. Många menade att skadan redan är skedd 

och att Lindex bemötte kritiken bra. Det är i nästa kampanj som de bör ha kritiken i åtanke 

och visa att deras kläder är till för alla och göra det till en ansvarsfråga. Ett annat sätt de kan 

agera på är genom att kritisera kvällstidningarna som försöker göra det till 

sensationsjournalistik. Då dessa redan har låg trovärdighet blir det lättare att sticka hål på 

deras argument. Det sistnämnda är en vanlig strategi för att återställa varumärket. Genom att 

vända uppmärksamheten från det som har skett gör man någon annan till boven. Förnekandet 

är en form av krishantering som dock fungerar som en barriär för CSR som i sig kräver 

transparens, ärlighet och en villighet att lära sig av sina misstag. Att använda förnekande som 

strategi blir en motsägelse. Det är lätt att avsäga sig ansvar genom att skylla på någon annan 

eller att säga att man inte visste bättre. Men för att arbeta med CSR på ett trovärdigt sätt måste 

företag kunna vara kritiska mot sin egen verksamhet och kunna erkänna sina misstag och se 

sina brister. Företag måste erkänna att de gör annat än gott för samhället och måste kunna 

erkänna när de bryter mot sina egna etiska regler. Som vi sett var Volvo ett exempel på detta 

hanteringsätt, då de själva gick ut och erkände felet som nämns i artikeln. Trots detta 

använder sig många företag av förnekelse som en strategi för att ta sig ur svåra situationer. Så 

länge som företag bemöter kriser som berör deras CSR-satsningar med förnekanden så 

kommer CSR kommer att förbli ett PR-påfund. 

 

Ett sätt för Vattenfall att bemöta den negativa publiciteten är att de istället skulle sagt att 

miljömålen är långsiktiga och att man verkligen vill jobba för att på sikt kunna bli av med 

kolkraften. Då finns det ingen som skulle kunna ifrågasätta dem och det är en bra strategi för 

att reducera ansvaret för händelsen. Vattenfall bör också utöva en större försiktighet i sina 

CSR-satsningar genom att inte positionera sig för hårt som det miljövänliga alternativet då de 

inte kan leverera det. De bör tona ner sina CSR-satsningar så att det inte uppfattas som 

greenwashing eller som ett försök att hitta en snabb vinning i satsningen. Om man ska jobba 

trovärdigt med CSR-frågor kan man inte vara ute efter ”quick fixes”, man får också vara 

beredd på att bli ifrågasatt och slaget kan bli ganska hårt. När företag arbetar med CSR gäller 
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det att ha hög beredskap och en handlingsplan för hur man ska agera om någonting går fel, 

vilket är näst intill oundvikligt. När man arbetar med CSR befinner sig företag ständigt under 

en lupp och sker någonting som strider mot deras CSR-arbete kan det bli tufft. När man väl 

har raserat ett förtroende så krävs det väldigt mycket för att bygga upp det. När det gäller att 

återställa Vattenfalls varumärke så menade några respondenter att det inte finns någonting att 

göra då de har förlorat allt förtroende. Andra menade att de inte borde göra någonting 

annorlunda eftersom det är medierna som har förvrängt situationen.   

 

Volvo hanterade situationen bra och därför skadade detta inte varumärket. Volvo agerar 

kraftfullt och visar att man tar säkerheten på allvar och många respondenter menar att de inte 

hade gjort någonting annorlunda. Om man är rak och ärlig med vad som har hänt och hur man 

ska åtgärda det så återställer man varumärket ganska snabbt. Genom att de tar itu med 

problemen och inte sopar det under mattan så bevarar de även trovärdigheten. De som hade 

agerat annorlunda menar att om Volvo vill hålla fast vid säkerheten som en del av varumärket 

måste de prioritera säkerhet mer och att vara först med nyheter på säkerhetsområdet.  

 

Avslutningsvis kan vi säga att det vi har sett i denna studie bekräftar den oeniga bilden av 

CSR. Vi ser att de teoretiska definitionerna av CSR inte är applicerbara för CSR i praktiken 

då respondenterna varit så oeniga. Så fort man tar praktiska exempel blir användandet av CSR 

mer luddigt. I ett större perspektiv kan vi se att den oeniga definitionen av CSR leder till att 

företag famlar i mörkret då de inte har några tydliga riktlinjer. Utifrån denna studie ser vi att 

ett trovärdigt CSR-arbete kräver etiska kommunikationslinjer mellan företaget och alla dess 

intressenter. CSR måste även vara lönsamt för företaget för att det ska accepteras internt och 

det kräver transparens för att det ska accepteras externt. Företag som arbetar med CSR-frågor 

då de själva är med och bidrar till problemet ser vi som att det görs i syfte att förebygga 

negativ publicitet. Så länge företag arbetar med CSR på detta sätt kommer det att förbli ett 

PR-påfund. Kan dessa företag då påstå sig arbeta med CSR? Eller är det bara spel för 

gallerierna? 

 

 

7. Egna reflektioner  
Det har varit intressant att se under undersökningens gång omfattningen av den oeniga bilden 

av CSR. Vi kunde bland annat se hur respondenterna hade en tendens att ändra sina svar till 

olika frågor. När frågorna handlade om mer specifika exempel eller en annan formulering av 

frågorna kunde svaren ändras utan att vi ställde ledande frågor. Det vi tänkte då var att de 

förmodligen vill skydda sig och sitt eget företag även om det handlar om respondenternas 

åsikter, inte nödvändigtvis företaget. Det verkar som om respondenterna resonerar såsom att 

deras svar reflekterar hur de arbetar, medan vi istället ville veta vad de såg för tendenser.  

 

Ytterligare en bekräftelse på den oeniga bilden av CSR var att vissa respondenter inte såg 

överhuvudtaget hur CSR hade någon inverkan på varumärket. Medan för de flesta var det ett 

självklart samband. Att det kan skilja sig så pass mycket är förunderligt. En annan intressant 

aspekt var att respondenterna kändes färgade när det handlar om Vattenfalls exempel. De 

flesta hade en förutfattad mening om Vattenfall och ställde sig väldigt negativa till dem redan 

från början. De visade en ovillighet att se hur Vattenfall kunde bemöta den negativa 

publiciteten.  

 

Att det inte fanns en enad definition av vad CSR var tydligt. Vi fick kommentarer av vissa 

respondenter att varken Volvo eller Lindex fall handlade om CSR. Vi förklarade att fallet 

Volvo är en CSR-fråga då CSR handlar om att ta ansvar för sina kunder. När det gällde 
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Lindex menade vissa att det inte var CSR utan en misslyckad kampanj. Vi ser hur man kan 

göra den tolkningen men å andra sidan ser vi att reklam är ett sätt att kommunicera ut sina 

CSR-satsningar. Det man måste ha i åtanke är dock att en skev kvinnobild är en samhällsfråga 

och Lindex reklamkampanj påverkar säkerligen kvinnors självbild. När vi förklarade vår syn 

på varför det var CSR de tre fallen handlade om fick vi medhåll om att det handlade om CSR 

även om vissa respondenter till en början inte kunde se det. För dem verkar det vara mer 

självklart med Vattenfall när det handlar om CSR och miljö men när det kommer till etiska 

frågor skiljer sig uppfattningarna av CSR mer. 
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Bilaga 1 
 

Intervjumanual  
 
Intervjufrågor 
 

Öppningsfrågor 

(Personlig bakgrund) 

 

1. Kan du berätta lite om ditt nuvarande arbete, vad är ditt ansvarsområde?  

 

2. Hur länge har du arbetat med CSR? 

 

3. Vad är det roligaste med ditt jobb? 

 

 

Introduktionsfrågor  

(Beskrivning av CSR) 

 

4. Hur skulle du kort definiera begreppet CSR? 

 

5. Hur arbetar man idealiskt med CSR?  

 

– Exemplifiera 

6. Vilka exempel finns det på företag som har varit framgångsrika med sitt CSR-arbete? 

7. Vilka företag har speciellt nytta av att arbeta med CSR? 

 (Beskrivning av varumärkesbyggande) 

 

8. Vad är viktigt inom varumärkesuppbyggande? 

 

9. Vad innefattas av varumärkesbyggande? 

 

10. Vad är viktigt att tänka på? 

 

Övergångsfrågor 

(CSR i samband med varumärket) 

11. På vilket sätt är CSR relevant för varumärkesbyggande? 

-Exemplifiera 

12. När kan CSR skada ett varumärke?  

- Exemplifiera 

Nyckelfrågor  



CSR: killing us softly  Bryngelsson & Stålhammar 
 

52 

(Kritisk syn på CSR) 

13. Vissa menar att företag endast använder sig av CSR för att tjäna pengar, vad anser du?  

14. Vissa tycker att företags huvudsakliga ansvar är gentemot ägarna kan de då ta hänsyn till 

någon annan?  

 

15. Är företag kapabla till att ta socialt ansvar då deras primära uppgift är att maximera 

avkastningen? 

 

- Finns det en motsättning? 

16. Vissa menar att CSR inte är lönsamt för företag, vad anser du?  

17. Det har påståtts att CSR är ett PR-påfund, vad tycker du?  

18. Vad tror du anledningarna är till att företag överdriver sina CSR-insatser?  

(De tre specifika artiklarna) 

 

Utifrån exemplen på företags CSR-arbete: 

  

19. Vad anser du gick fel? 

20. Hur mycket skadade detta varumärket? 

21. Vad hade du gjort för att återställa varumärket? 

22. Hur kan de hämta sig från misslyckat CSR-arbete? 

23. Ge exempel på CSR-fällor 

 

- Vilka är de i så fall? 

- Är dessa problem vanligt förekommande? 

- (Om ja) på vilket sätt är de vanligt förekommande? 

- Exemplifiera 

 

Avslutande frågor 

(CSR och varumärkesbyggandets framtid) 

24. Hur ser du på framtiden för CSR i samband med varumärkesbyggande? 

25. Kommer man fortfarande arbeta med CSR inom 10 år? 

 

26. Finns det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 2 
 

 
 

 
Foto: Lindex på internet/Pernilla Wahlman  

Duger de här då, Lindex? 

Aftonbladet vågar visa vanliga rumpor 

We love all bottoms, säger Lindex. Varför ratar ni de här då?  

Aftonbladet lät tre helt vanliga kvinnor mellan 18 och 45 fota sig som i Lindexkampanjen. 

Och hur breda Lindex än utger sig för att vara i sin kampanj så blev skillnaderna enorma. 

"Vår passion är att inspirera kvinnor att känna sig vackra och se fantastiska ut." Så skriver 

Lindex på sin hemsida. 

"Så ser inte folk ut" 

Men den vanliga kvinnan som klämmer in sin rumpa i trosan och tar en titt på 

kampanjbilderna känner sig nog snarare fylld av komplex. 

- Om de säger att de älskar alla rumpor kan de väl åtminstone ha en liten skavank med, säger 

Ingela Karlsson, 39. 

- Så där ser inte folk ut, de är alldeles för perfekta. Eller jo, min 11-åriga dotter skulle nog 

passa i trosorna. De kan väl ha olika rumpor och inte bara de med storlek 36 om de säger sig 

älska alla rumpor.  

Anna Dahlquist, 37, säger: 

- Jag blir förbannad. Det där med bredd är bara försäljningsprat. Alla ser likadana ut, det är 

inte direkt min rumpa som visas. 

"Bra balans" 
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När Lindex tittar på bilderna ser de uppenbarligen något helt annat än vad alla kvinnor 

Aftonbladet pratat med ser. 

- Jag tycker att vi har lyckats få en bra balans i kampanjen, vi har bredd bland modellerna, 

säger Ulrika Danielson, presschef på klädkedjan Lindex. 

- Vi tycker att några av rumporna i kampanjen är större, vi visar bredd. Och vi har absolut inte 

försökt rikta oss till yngre tjejer. 

Så kvinnorna i Lindex reklam ser ut som de 30-50-åringar som handlar hos er? 

- Jag vågar inte säga hur gamla modellerna är. Men visst, bredden hade kanske kunnat vara 

större. Vi ska se över om vi ska göra annorlunda nästa gång, säger Ulrika Danielson. 

Pernilla Wahlman 
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Bilaga 3 

 

Vattenfalls vd tar hjälp av "indiansk" filosofi 
Vattenfalls miljömål tonas ned av vd:n 

Vattenfall tonar nu ned flera av de vindkraftsmål som riksdagen och bolaget satt upp.  

- Det påverkar inte klimatfrågan. Däremot kommer vi att uppnå och överträffa våra 

utsläppsmål, säger Vattenfalls vd Lars G Josefsson. 

 

Nyligen visade DN att Vattenfall förra året investerade en mycket liten del i vindkraft jämfört 

med kärn- och kolkraft. Och att bolaget nu missar flera miljökrav. Enligt Vattenfalls 

bolagsordning ska företaget ställa om till en ekologisk energiproduktion. 

 

Enligt vd Lars G Josefsson kan kolkraft definieras som ekologiskt uthålligt. 

 

- Det beror på vad man menar med ekologiskt hållbar. Enligt indiansk filosofi ska man titta 

sex generationer framåt. I det perspektivet blir kolet uthålligt under förutsättning att man tar 

hand om utsläppen. I reserver finns kol för många hundra års förbrukning. 

 

Stenkol som ni använder i Tyskland importeras. Har ni full kontrollöver brytningen? 
 

- Nej, det kan jag inte säga att vi har. Vi köper den via den internationella stenkolsmarknaden. 

Det kommer från fartygslaster som skickas hit och dit. 

 

Hur är det med uranbrytningen? 
 

- Det är likadant där. Det finns många olika leverantörer av uran. Men där har vi ett program 

med kontroller. 

 

I regeringens och riksdagens under- 

lag till kravet på ny bolagsordning med ekologikravet står det att det handlar om förnybar 

energi. 

 

- Ja, det avser man också. 

 

Men du gör en vidare definition av ekologiskt hållbart med indiansk filosofi? 
 

- Jag utgick från Brundtlandkommissionens internationellt accepterade definition. Men det är 

inte den dimension som avspeglas i formuleringen från riksdag och regering. Men det är en 

annan diskussion. 

 

Om vi tittar på den definitionen, då är inte kol ekologiskt? 
 

- Nej, inte i den definitionen. 

 

Och inte uran heller? 
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- Nej. 

 

- Det är därför vi har de planer vi har. 

 

Samtidigt ökar ni också produktionen av icke förnybar energi från kärnkraft och 

kolkraft. 
 

- Det tycker jag är fullständigt naturligt att vi förbättrar de anläggningar vi har. Där ser jag 

ingen konflikt över huvud taget. 

 

Hur kommer det sig att ni inte uppnår de mål och ambitioner som riksdagen, 

regeringen, EU och ni själva satt om andelen förnybar energi till 2010 och 2016? 
 

- Man kan fråga sig hur stort problem det är. Vi kan säga att de mål som sattes var oerhört 

ambitiösa. Kanske för ambitiösa, att vi skulle vara marknadsledande. Är detta nu allvarligt 

utifrån klimatfrågan och det uthålliga samhället? Slutsatsen är att det inte är så allvarligt. Men 

huvudförklaringen är tillståndsprocessen kring vindkraften. 

 

Vattenfall har en hög avkastning på eget kapital, långt över ägarens krav. Om ni sänkte 

avkastningen, blir det mer pengar till investeringar i förnybar energi? 
 

- Pengar över har man aldrig. Men det är naturligtvis en självklarhet. Om du sänker 

avkastningen blir det fler projekt som passerar. Men det är en sak som diskuterats och 

fastlagts av vår styrelse.  

 

Knut Kainz Rognerud 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:knut.kainz.rognerud@dn.se
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Bilaga 4 

 

Volvomotorer brinner 
Torsdagen blev en eländig dag för Volvo. Totalt återkallas 56.000 bilar för två olika fel. 

Det handlar om både nya V70 och XC 70 samt alla bilar av 2006 års modell med 

dieselmotorn D5.  

 

I dagarna får ägarna till 4.980 nya Volvo V70 och XC 70 i Sverige brev med en uppmaning 

att boka tid på verkstaden därför att sidokrockkuddarna kan lösa ut för sent vid en olycka. 

 

Samtidigt går det ut brev till 4.946 ägare av Volvo S60, V70, XC70 och XC90 av 2006 års 

modell i Sverige med den i Skövde tillverkade dieselmotorn D5 med uppmaning att boka tid 

på verkstaden för att kontrollera spridarmunstyckenas hållare.  

 

Flera motorbränder har inträffat i Sverige och Storbritannien till följd av att hållarna på grund 

av materialfel brustit varvid dieselolja läckt ut och antänts av den varma motorn. 

 

Hur vet man att man är berörd? 

- I registreringsbeviset står vilken årsmodell bilen har, svarar Bo Larsen, presschef hos Volvo 

Personvagnar i Sverige.  

 

Vad ska ägaren till en bil med den här motorn göra? 
- Kontrollera under huven att det inte är bränsleläckage. Om det är det så kontakta omedelbart 

verkstaden. 

 

Totalt återkallas 38.000 dieselbilar för kontroll/byte av hållare. Det beräknas ta cirka två 

timmar. 

 

I nya V70 XC70 handlar det om ett programvarufel som gör att krockkuddarna, både i stolar 

samt krockgardinen, kan lösa ut för sent om bilen krockar med ett smalt föremål som 

exempelvis en stolpe. 

 

Totalt omfattas 18.000 bilar i världen av återkallelsen. 

 

- Vi har redan börjat skicka ut breven, säger Bo Larsen och fortsätter: 

- På det sättet når vi hundra procent av ägarna. 

 

När väl kunderna tagit kontakt med sin lokala återförsäljare och fått tid på verkstad väntar en 

cirka halvtimme långt jobb som består av byte av programvara. Det byts inga fysiska delar. 

 

- Det är ingen panikhistoria, betonar Bo Larsen, men har man otur så träffar man en stolpe 

med bilen och då har det betydelse. 

 

Hur upptäcktes felet? 
- Det gjordes i våra egna prov. 

 

För Volvo betyder återkallelser mer än pengar. 
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- Det här handlar om ett av Volvos kärnvärden. Säkerheten. 

 

Hur mycket kostar då återkallelsen Volvo? 
- I de här sammanhangen så nämner vi aldrig några kostnader. 

 

För bilfabrikanter tillhör återkallelser vardagen. Kortare ledtider från koncept till färdig 

produktionsbil i kombination med ett ständigt växande antal elektronikkomponenter i bilarna 

gör att de är utsatta för fel på ett helt annat sätt än tidigare. Påfallande ofta är det också 

dataprogram som fallerar. Särskilt som det hela tiden är bråttom med att få en ny modell på 

marknaden. Tiden för prov och testning pressas. 

 

Samtidigt har också kundernas och trafiksäkerhetsmyndigheters krav på bilars säkerhet höjts. 

Om inte bilföretagen återkallar självmant kan de tvingas av myndigheterna att åtgärda 

felaktiga bilar. 

 

Samma dag som Volvo återkallar 56.000 bilar meddelar branschtidningen Automotive News 

att Nissan i Nordamerika återkallar 650.000 bilar vars 2,5-litersmotor helt plötsligt kan 

stanna. Återkallelse är vardag för bilindustrin.  

 

Jaques Wallner 

 

mailto:jaques.wallner@dn.se

