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Sammandrag  

Studien ämnar undersöka hur intressentdialogen initieras och vad som sker mellan ett 

vinstdrivande företag och ideella organisationer, även kallade NGOs. Företag har idag en stor 

påverkan på samhället, där NGOs är en av företagens viktigaste intressenter. NGOs kan utöva 

påverkan på företag genom dialoger och företagen kan med framgång ta hjälp av NGOs i 

arbetet med ansvar- och hållbarhetsfrågor, även benämnt som CSR. Med utgångspunkt i teorin 

om intressenter och Triple Bottom Line visar studien, via tre olika intressentdialoger, hur 

dialogen initieras, vad syftet är samt vilka frågor som diskuteras. Vidare identifieras vilka 

frågor det råder konsensus och i vilka det kan uppstå konflikter. Genom en intervjustudie med 

representanter från sex organisationer, framkommer det att det råder till stor del konsensus. 

Det har sin förklaring i syftet med dialogen, den transparens som föreligger och en ökad 

medvetenhet hos företagen. De frågor där det uppkommer konflikter har bland annat berört 

finansiella kunskaper hos NGOs, riktning av donerade pengar och praktiskt arbete med 

projekt. 
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1. Inledning  

1.1 Ansvarsfrågor i fokus 

Globala utmaningar gällande barnarbete, otillräckliga arbetsförhållanden, vattenbrist och 

farliga ämnen i produktionsmaterial fyller en ansenlig mängd av den dagliga 

medierapporteringen. Att frågor som dessa berör på ett personligt plan kan komma som en 

självklarhet men allt för ofta följer en känsla av maktlöshet. Den del av samhället som många 

anser har ansvar och förutsättningar att på ett effektivt och handlingskraftigt sätt påverka en 

förändring i dessa frågor är dagens företag. (Boulouta & Pitelis, 2013; Hopkins, 2006) 

Företagens intressen har länge legat i att tillgodose ägarintressen och nå vinstmaximering. 

(Jensen, 2001) Till detta har ansvar- och hållbarhetsfrågor det senaste decenniet fått större 

betydelse. (Borglund et. al., 2012; Iyer, 2003) Ansvar- och hållbarhetsfrågor är en del av den 

bredare beteckningen Corporate Social Responsibility. För företag innebär det ett frivilligt 

ansvar, att ta hänsyn till faktorer som har med samhället att göra, att stå till svars för den 

påverkan företag har på sin omgivning. (Grafström et. al., 2008:15) Denna definition ger 

utrymme för en bred tolkning vilket leder till att företag tolkar sitt samhällsansvar på olika 

sätt. För dagens företag finns det flera påtryckningar från parter som vill försöka påverka hur 

företaget bedriver sin verksamhet. Påtryckningar kommer främst från intressenter vilket är 

individer eller organisationer som på ett eller flera sätt påverkar eller påverkas av ett företags 

verksamhet. (Freeman, 1984) 

 

Genom ökade externa krav från omgivningen att ta ett större ansvar i samhällsfrågor har 

företag motiverats att se över sina alternativ för förändring. (Lawrence & Hardy, 1999; 

Waddock & Smith, 2000) En av de viktigaste intressentgrupperna och som företag kan 

samarbeta med i sitt hållbarhetsarbete är ideella organisationer även titulerade Non-

governmental organizations (NGOs) (Holme & Watts, 2000). Många företag ser det som 

nödvändigt att ha en dialog med NGOs för att etablera ett samarbete och därigenom kunna 

arbeta inom ansvar- och hållbarhetsfrågor. Samtidigt ser NGOs dialogen med företag som en 

möjlighet att nå ut med sitt eget budskap och engagemang. (Murphy & Mendell, 1999; 

Sagawa & Segal, 2000) De olika målkongruenser som organisationerna har kan ligga som 

grund för problem i samarbeten mellan företag och NGO. (Lewis, 1998; Waddell & Brown, 

1997). Tillskillnad från ägare som har möjlighet att utöva direkt makt över företagets 

verksamhet saknar NGOs denna förmåga. NGOs utövar istället sin påverkan genom att föra 
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en dialog med företaget. (Burchell & Cook, 2006:224) I dialogerna behandlas områden som 

exempelvis företagets påverkan på ekonomin, sociala förhållanden och miljöfrågor. (Norman 

& MacDonald, 2004) Bland mycket annat kan dialogerna också behandla policy- och 

säkerhetsfrågor samt vara ett forum för kreativitet och innovation. (Huijistee & Glasbergen, 

2008:302) Likt alla dialoger finns det även i intressentdialoger frågor där det råder konsensus 

och frågor där det uppstår konflikter. (Morgan, 2006:198; Waddock & Smith, 2000) 

 

Studien syftar till att öka förståelsen kring hur en intressentdialog skapas i praktiken och vad 

som sker i dialogen. Vidare ämnar studien att undersöka intressentdialoger som behandlar 

ansvar- och hållbarhetsfrågor för att identifiera i vilka områden det råder konsensus och i 

vilka konflikter kan uppstå.  

1.2 Problemformulering 

Tidigare forskning och problematisering leder till följande forskningsfrågor: 

- Hur initieras dialoger mellan vinstdrivande företag och NGOs? 

- I vilka frågor är det konflikt och konsensus i intressentdialogen angående ansvar- och 

hållbarhetsarbete?  
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2. Teorigenomgång  

2.1 Intressenter  

Ägare är en självklar del vid diskussioner kring ett företags intressenter
1
. Enligt Milton 

Friedman (1970) är det viktigt för ett företag att främst ägna sig åt ekonomisk 

vinstmaximering då ägarna är de som kan utöva direkt makt över styrningen av ett företags 

verksamhet (Bebchuk, 2005:851).  Fokus har under de senaste åren riktats mot att företag ska 

skapa en hållbar relation med alla sina intressenter. (Harrison et al. 2013:97) Freeman 

definierade intressent enligt följande: 

 

“En grupp eller individ som påverkar eller påverkas av hur företaget presterar i enlighet med 

målen” och han föreslog ett “integrationsarbete för att kunna arbeta med flera intressenter 

med olika problem och intressen.” (1984: 26) 

 

Generellt har perspektivet på teorin om intressenter
2
 utvecklats från att man tidigare betraktat 

intressenter som något som ska styras till att idag ha en mer nätverksbaserad och relation- och 

processorienterad syn på ett företags intressentrelation. (Andriof & Waddock, 2002; Servaes 

et al., 2013) Det är ett perspektiv med en process som fokuserar på att skapa 

ömsesidig beroendeställning mellan ett företag och dess intressenter istället för att söka en 

engångsvinst från intressenten. (Andriof & Waddock, 2002) Processen antyder inte att 

ekonomisk värdeökning är oviktig, snarare är argumentet för att nå framtida vinst och 

överlevnad för företag, krävs en bra dialog med intressenterna. Detta ger ett ökat intresse för 

företagens förmåga att upprätta och värna om relationerna med intressenterna. Särskilt 

intressant blir det då undersökningar visar på att en stark relation med sina intressenter ger en 

konkurrensfördel och värdeökning. (Morsing & Schultz, 2006) Det har visat sig att företag 

med goda relationer till andra organisationer, institutioner och partners har en bättre 

förhandlingsposition angående relationsspecifika tillgångar, kunskapsdelning, resurstillgångar 

och transaktionskostnader. (Dyer & Singh 1998:662) 

 

 

 

                                                 
1
 Engelska; Shareholder view 

2
 Engelska; Stakeholder view 
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 Freeman presenterade (1984) en Intressentmodell där han nämnde de vanligaste 

intressenterna för företag, nedan följer en reviderad version av originalmodellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 1 – Intressentmodellen (inspirerad av Freeman, 1984, i Grafström et al. 2008:22) 

 

Som Freemans intressentmodell (Figur 1) visar, existerar det fler intressenter som företag bör 

ta hänsyn till än sina ägare. Det åligger en viktig del i ett företags arbete att likväl se till sina 

kunder, anställda, leverantörer men även att ta hänsyn till den påverkan man har på sin 

omgivning i andra delar av världen. En aspekt där företag kan arbeta med många av sina 

intressenters intressen är genom ett socialt ansvarstagande, även kallat Corporate Social 

Responsibility. (Grafström et al. 2008:22) 

 

2.2 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR), är idag ett väletablerat begrepp som många företag 

använder sig av för att beskriva sitt arbete med ansvar- och hållbarhetsfrågor. (Morsing et al. 

2008) CSR är baserat på intressentmodellen då konceptet i grunden innebär att företag ska ta 

hänsyn till fler intressenter än endast ägarna till företaget. (Intergrate, 2015) Begreppet har 

många definitioner, vilket lämnar utrymme för många tolkningar. (Boulouta & Pitelis, 2013; 

Hopkins, 2006:299) Denna studie utgår från EU kommissionens definition (2011): 

 

”Ett koncept där företag frivilligt integrerar och tar hänsyn till sociala och miljömässiga 

faktorer i sin verksamhet och i sin interaktion med olika intressenter. Det sociala ansvaret 

handlar om de åtgärder företag gör för samhället och miljön utöver sina rättsliga 

skyldigheter” (EU kommissionen, 2011, översatt från eng.) 

 

Företag 

Stat 

Ideell 
organisation 

Ägare 

Konsum-
enter 

Anställda 

Media 
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Trots att CSR länge varit på agendan var det under 1990-talet som konceptet fick sitt verkliga 

genomslag. (Morsing & Shultz, 2006) Stora miljö- och människorättsskandaler, framförallt 

inom utvinningsindustrin och detaljhandeln, medförde att omgivningen började ifrågasätta hur 

produktionen i delar av produktionskedjan går till. (Hopkins, 2006:300; Tullberg, 2012:310) 

Samhällets ökade krav på en mer rättvis och hållbar tillverkning bidrog till att företag mer 

eller mindre blev tvingade till att införa fler kontroller och ta ett större ansvar för sin 

produktion i utvecklingsländer. Enligt en rapport från Svensk Handel (2013) har begreppet 

under 2000-talet utvecklats till att inte längre vara en tillfällighet utan snarare en självklarhet 

och idag är företag med CSR-profiler jämt fördelat över många branscher. (Grafström et al., 

2008:35)  

2.2.1 Triple Bottom Line 
 

Genom en avsaknad av tydlig distinktion i begreppet CSR, har det sedan det först etablerades 

fått kritik. Att det förekommer liknande begrepp som angränsar med den betydelsen CSR står 

för ökar problematiken kring begreppet då organisationer använder sig av olika tolkningar. 

(Hopkins 2006:299; Banerjee, 2008) Eftersom begreppet är brett och svårdefinierat råder 

därför skilda meningar om till vilka intressenter företag ska rikta sina CSR aktiviteter mot. 

(Borglund et al., 2012) 

 

Som ett resultat av de många olika definitionerna av begreppet CSR har flera forskare försökt 

utveckla modeller för att underlätta och beskriva företags CSR verksamheter. En framstående 

modell inom området är Triple Bottom Line (TBL). Modellen, först introducerad av John 

Elkington (1994) visar tre dimensioner av det sociala ansvarstagandet. Visionen är att företag 

i sina årsredovisningar, utöver ekonomiska resultat, även bör redovisa de sociala och 

miljömässiga aktiviteterna i verksamheten. (Grankvist, 2009:15). TBL har implementerats av 

många företag för att ge legitimitet till deras CSR-arbete. Under de turbulenta åren inom 

utvinningsindustrin under 1990- talet introducerade råvaruföretaget Shell TBL i sin 

årsredovisning för att skapa ett större förtroende för sina CSR aktiviteter. (Tullberg, 2012: 

310) 

Ekonomiskt ansvar 

Det ekonomiska ansvaret handlar om att mäta de finansiella variablerna som hanterar det 

grundläggande flödet av pengar. Det kan röra sig om inkomster och utgifter, skatter, 

kostnader för anställda och kostnader för engagemang i CSR arbete. (Hall & Slaper, 2011:5; 

Borglund et al., 2012:15) 
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Socialt ansvar  

Det Elkington (1994) menar med ett socialt ansvar är att företag ska ta hänsyn för samhällets 

medborgare och inkludera mått på utbildning, hälsa och livskvalité i sin omgiving. Dessa mått 

berör även faktorer som att motverka arbetslöshet och ta hänsyn till en större andel kvinnlig 

arbetskraft, oavsett om det berör leverantörer, affärspartners eller konsumenter (Hall & 

Slaper, 2011:5; Borglund et al., 2012:15) 

Miljömässigt ansvar 

Sista variabeln företag bör redovisa i årsredovisningen behandlar de miljömässiga 

dimensionerna. Dessa ska representera mått på den påverkan på eller aktiviteter företag gör 

för miljön där Elkington (1994) inkluderar luft- och vattenkvalité, energikonsumtion och 

kemikalier i produkter. Genom att mäta dessa variabler kan företaget få en inblick i hur stor 

påverkan de har på miljön och därmed även ha möjlighet att förbättra den. (Hall & Slaper, 

2011:5; Borglund et al., 2012:15)  

2.3 Den ideella organisationen  

Ett sätt för företag att arbeta med ett större samhällsansvar är genom ideella organisationer. 

Det finns forskning som visar på intressentens roll för ett företags möjlighet till 

konkurrensfördel. Forskningen lyfter fram de två intressenter som anses viktigast; samhället 

och ideella organisationer (eng. non-governmental organizations (NGOs)). (Rodriguez-Melo 

& Mansouri, 2011) FN (2003) beskriver NGOs som: 

 

“En ideell grupp av individer som är organiserade på lokal, nationell eller internationell 

nivå. Mål- och uppgiftsorienterade och driven av individer med ett gemensamt intresse, 

bedriver NGOs en variation av frågor, humanitära som miljömässiga. NGOs tillhandahåller 

analyser och expertis, agerar tidig varningsklocka och hjälper till att övervaka och 

implementera internationella avtal.” 

 

Studier visar på en möjlighet för företag att öka sitt finansiella resultat genom att 

implementera marknadsstrategier som tillgodoser intressen för samhället och NGOs. De 

argumenterar för att dessa strategier skapar värde genom att öka prestation genom 

kostnadsreduktion i råvaror, ökad effektivitet, minskad kostnad- och energiförbrukning, 

minskat svinn och en differentiering i produkter. (Maxwell et al., 1997:132; Sharma et al., 

1999) Föregående indikerar att långsiktiga relationer med NGOs är ett konkurrensverktyg och 

att relationen kan öka varumärkeskapitalet, tillåta högre prissättning, ökad marknadsandel och 

finansiellt resultat. (Rodriguez-Melo & Mansouri, 2011) 
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NGOs har sedan mitten av 1980-talet vuxit både till antal och i storlek. NGOs arbete har gjort 

avtryck och de har fått ett större inflytande i företagsstyrning, strategier och management i 

dagens företag. (Guay et al. 2004) Traditionellt har NGOs varit den del av samhället som 

anses ha en hög moral i ansvar- och hållbarhetsfrågor (Logister, 2007). Undersökningar visar 

på att samhället har en högre tillit för NGOs än stater, företag och media. (Edelman, 2015) 

Trots den positon NGOs har i samhället kan de, till skillnad från ägare, inte utöva direkt makt 

över företagets styrning. Deras sätt att utöva inflytande och påverkan är genom att föra en 

dialog med företagen. (Burchell & Cook, 2006:224) 

2.4 Kommunikationen med intressenter: Dialogen 

Delaktighet och kommunikation med intressenterna har fått en mer central roll i teorin om 

intressenter och intressentdialogen som ett verktyg för företag att använda sig av. (Andriof & 

Waddock, 2002). Flera definitioner på dialog understryker vikten av öppenhet och drar ofta 

en skiljelinje mellan dialog och diskussion, där det i en diskussion kan finnas vinnare och 

förlorare, vilket inte ska vara fallet i en dialog. (Chapman et al. 2005). Isaac (1994) definierar 

dialogen med: 

 

“En process med ett öppet klimat där frågor får ställas och inte döms ut på förhand.” 

 

Som komplement till definitionen ger Burchell och Cook (2006) sin syn på dialog där de 

menar att en dialog kan identifieras som en kanal av konfliktrelaterade processer mellan 

organisationer där de kan utveckla ett engagemang och en förståelse. 

 

En dialog har till syfte att de deltagande parterna ska komma överrens och arbeta mot ett 

gemensamt mål. I en dialog finns inga vinnare eller förlorare, syftet är att båda parter ska bli 

nöjda. Det parterna för med sig in i en dialog är de värderingar, åsikter och den kultur som 

format dem. (Bohm et al., 1996:12) För att en dialog ska få ett resultat krävs att det finns ett 

syfte med dialogen samt en agenda. Till en början kan dialogen innehålla förhandlingar på 

grund av de olika intressen och förväntningar deltagarna tar med sig. (Bohm et al., 1996:15) 

Förhandlingen leder till att parterna hittar ett gemensamt sätt att fortsätta dialogen och är 

därför en viktig del av den. (Bohm et al., 1996:18)  

 

En dialog kan öka ett företags förståelse för intressentens intressen och därigenom ökar också 

möjligheten att hitta lösningar på eventuella problem som intressenten upplever. (Holme & 
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Watts, 2000) Många företag håller intressentdialoger med allt från statliga institutioner till 

ideella organisationer. (Kaptein & Van Tulder, 2003).  Enligt Waddock och Smith (2000) ska 

en framgångsrik intressentdialog vara transparent med ett tydligt engagemang och ärligt 

uppsåt från båda parter. En intressentdialog som är framgångsrik når vad som kallas för 

konsensus. Det är då företaget och intressenten kommer överens angående uppfattningen av 

problemet i fråga och relevansen av en fortsatt dialog och samarbete. (ibid.) 

 

En annan aspekt att ta hänsyn till i en intressentdialog är konflikter. Morgan (2006:198) 

menar att konflikter uppstår när det föreligger olika intressen hos parterna som de har intresse 

att skydda. Vidare har Weber (1949) konstaterat att konflikter alltid kommer vara en del av 

det sociala livet. Trots en negativ underton i begreppet konflikt menar flera forskare att 

konflikter kan leda till något bra. Konflikter stärker banden i de opponerande grupperna 

genom solidaritetstänk och samarbete. Konflikter kan också bidra till utveckling och 

innovation, där de skapar debatt och förhandlingar vilket kan stimulera kreativt tänkande och 

även ett tävlingsinriktat klimat. (Coser, 1956; Dahrendorf, 1959) 

2.5 Analysmodellen: Intressentdialogen 

Kraven från både omgivningen och dess olika intressenter gör att det idag är av stor vikt för 

företag att tillämpa CSR-aktiviteter i sin verksamhet. Det finns studier som tyder på att 

företag, genom en interaktion med intressenter och framförallt olika NGOs, lägger grunden 

och skapar möjligheter för ett framgångsrikt arbete inom ansvar- och hållbarhetsfrågor. 

(Holme & Watts, 2000) Genom att se till deras intressen och föra en intressentdialog med 

dem kan det identifieras ett positivt samband för företagets ekonomiska värde. (Maxwell et 

al., 1997:132; Sharma et al., 1999) Interaktionen kommer att öka vetskapen för sociala- och 

miljömässiga frågor då parterna träder in i dialogen med olika resurser och kunskap. Detta 

kommer i längden främja samarbetet mellan de båda. 
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 Utifrån den teoretiska insamlingen som studien nu presenterat kan en analysmodell skapas 

(Se Tabell 1). 
 

     INTRESSENTDIALOGEN 

 

Inom vilka frågor 

råder det  
 

 

 

KONSENSUS 

 

 

KONFLIKT 

 

 

EKONOMISKT 

ANSVAR 

 

 

 

Företag X  NGO X 

 

SOCIALT 

ANSVAR 

 

Företag X  NGO X 

 

Företag X  NGO X 

 

MILJÖMÄSSIGT 

ANSVAR 

 

Företag X  NGO X 

 

Företag X  NGO X 

 

Tabell 1 – Intressentdialogen 

 

Analysmodellen behandlar vilka frågor som diskuteras rörande de tre dimensionerna inom 

TBL; Ekonomiskt ansvar, Socialt ansvar och Miljömässigt ansvar och inom vilka situationer 

det förekommer konsensus mellan parterna och inom vilka områden det uppstår konflikter. 

Analysmodellen har fyllts i med antaganden utifrån den teoretiska insamlingen och i syfte att 

illustrera hur modellen senare kommer tillämpas. Antagande från skribenterna finns om att 

det inom ekonomiska frågor kan uppstå konflikter på grund av bland annat vinstintresse.  I de 

sociala och miljömässiga frågor som berörs tror studien att det kommer variera mellan 

konsensus och konflikt. Därför att den mångsidiga uppfattningen om hur man bäst arbetar 

med ansvar- och hållbarhetsfrågor kraftigt varierar.   
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3. Metodavsnitt 

3.1 Undersökningsprocess 

Inledningsvis hölls en intervju med Indiskas ekonomichef Johan Petterson i syftet att ventilera 

olika idéer kring studiens ämnesval. Förhoppningen var att Petterson, i egenskap av 

ekonomichef, skulle ge en åsikt kring vad han ansåg vara outforskat men aktuellt i dagens 

företagsvärld. Mötet gav en riktning mot en studie inom ansvar- och hållbarhetsfrågor med 

intressenter i fokus. Efter fortsatt dialog med Petterson och kompletterande konsultation med 

forskare på Uppsala Universitet valdes problemområde och frågeställning. 

 

Som grund för följande datainsamling och diskussion ligger intressentdialogen som fenomen. 

Dialogen mellan ett företag och dess intressenter har utvecklats under åren och bland ämnen 

som behandlas finns ansvar- och hållbarhetsfrågor. För att kunna förstå hur en dialog initieras 

och vad som sker i dialogen, utgår studien från ett kvalitativt perspektiv. Studien ämnar förstå 

ett socialt fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som de upplever 

den (Kvalve et al., 2014), samt diskutera det utifrån framtagen analysmodell. 

  

Valet att utgå från ett kvalitativt perspektiv föll sig naturligt i den mening att ett fenomen med 

fördel kan utgå från en forskningsansats som ämnar erhålla en nyanserad beskrivning av olika 

kvalitativa aspekter av fenomenet. (Saunders el al., 2012) 

3.2 Datainsamling 

Intervjuer har varit en central del vid insamling av primärdata. För att nå en djupgående 

förståelse för intressentdialogen mellan företag och NGOs föll valet på att föra semi-

strukturerade intervjuer individuellt med representanter från båda parter. Intervjuformen 

valdes för att på fördelaktigt vis låta respondenten i lugn och ro svara på frågor och tillåtas 

utveckla svaren. Det gav också intervjuaren möjlighet att förtydliga eventuella tveksamheter. 

(Saunders et al., 2012; Kvale et al., 2014) 

 

De uppenbara riskerna med denna intervjuform är att intervjuaren ställer frågor som är för 

ledande mot dennes egen uppfattning av fenomenet, att intervjuaren feltolkar det som sägs 

eller att respondenten inte känner sig bekväm att svara på frågorna för att de så småningom 

blir citerade. (Kvalve et al., 2014) En medvetenhet för dessa risker från författarnas sida är ett 
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steg i riktningen mot att undvika dem. Bortsett från medvetenheten har skribenterna 

återkopplat till respondenten innan citering gjorts, för att bekräfta att det inte uppstår några 

tolkningsfel. Intervjufrågorna har primärt varit av tre typer som har kommit att variera i 

mängd: inledande-, specificerande och uppföljningsfrågor. Efter att ha frågat om tillåtelse har 

intervjuerna spelats in och transkriberats för att säkerställa autenticiteten i framtida citeringar. 

(Kvalve et al., 2014) Intevjumetoden bidrog till att respondenterna tenderade att majoriteten 

av intervjutiden tala specifikt om sin organisations arbete och mindre om händelser i själva 

intressentdialogen.  Därför anpassades intervjufrågorna till vilken organisation det gällde och 

dennes erfarenhet inom det studerade ämnet. 

 

Majoriteten av intervjuerna skedde per telefon eller mejl och tre var besöksintervjuer. 

Anledningen till detta är tidsaspekten, från skribenterna sida men även från respondentens 

sida. Telefon som intervjumetod har begränsningar i att skapa en bra relation med 

respondenten och få den att känna sig bekväm i situationen.  Begränsningar kan undvikas med 

tydliga frågor och ett tydligt syfte med intervjun, vilket även delges med respondenter. 

(Elmholdt, 2006) Fördelen är att oavsett respondentens geografiska position har det varit 

möjligt att genomföra intervjun och därigenom tillgång till primärdata. 

 

I ett försök att ge en bred förståelse för fenomenet använde studien sig även av sekundärdata i 

form av vetenskapliga artiklar och facklitteratur. Årsredovisningar och policydokument 

utgivna av organisationer togs också del av dels för att styrka vad respondenten sagt och dels 

för att addera data. Definitionerna av studiens tre nyckelord CSR, Intressent och Dialog har 

hämtats från källor som antingen är väletablerade världsorganisationer som FN och EU eller 

läroböcker där innehållet reviderats och genomgått processer för att valideras. 

3.3 Analys av data 

Skribenterna har varit medvetna om att studiens respondenter kan ha svarat undvikande på 

frågor som berör vad som diskuteras i dialogen och främst vilka frågor det uppstått konflikter 

kring. I studiens diskussionsdel har objektivitet varit viktigt för att kunna uttrycka en 

trovärdighet mot det undersökta fenomenet. (Kvalve et al., 2014) Genom att få två svar från 

två olika parter som deltagit i samma dialog har skribenterna i diskussionsdelen kunnat dra 

slutsatser kring om det förekommit konsensus eller konflikt. Om exempelvis båda parterna 

oberoende uttryckt en viss problematik inom en fråga, har studien slutit sig vid att konflikter 

kan uppstå. För att få ett oberoende svar har det varit viktigt att inte delge vad den andra 
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parten svarat på samma frågor. Den insamlade data beträffande hur dialoger har initierats 

mellan parterna har sammanställts och kontrollerats så att uppfattningen överensstämmer. 

Dessa uppfattningar sammanfattades för att hitta gemensamma faktorer och redogörs för i 

avsnitt 4.  

3.4 Val av organisationer 

Studien sökte initialt upp företag som arbetar med ansvar- och hållbarhetsfrågor. I detta arbete 

kontaktades sex företag som är representerade i en rapportsammanställning om Sveriges mest 

hållbara företag (Sustainable Brand Index Ranking – Sverige, 2015). Rankingen är uppbyggd 

på andelen personer som bedömer företagets hållbarhetsarbete utifrån en 5-gradig skala. Det 

är den största svenska undersökningen om hållbara företag på den svenska marknaden. 

(Sustainable Brand Insight, 2015) Kontakt togs med företag på listan där det förelåg möjlighet 

till intervjuer högt upp i organisationen eller ansvariga för sponsring och kommunikation. 

Dessa möjligheter baserades på skribenternas personliga kontakter, geografisk tillgänglighet 

och direkt tillgång till kontaktuppgifter som för studien kunde vara intressanta respondenter. 

Då intressentdialogen är i fokus fanns ett intresse i att försöka få kontakt med båda parter av 

en dialog. När kontakt etablerats med det vinstdrivande företaget började arbetet med att hitta 

de NGOs som företaget fört dialoger med. Det enda krav som fanns på de NGOs studien valt 

att intervjua är att det går att placera deras arbete inom minst en av de tre dimensionerna i 

TBL. Initial kontakt med organisationerna togs via mejl.  I Bilaga 8 och 9 går det att följa 

arbetet med att hitta respondenter. 

 

Det visade sig vara utmanande att få kontakt med båda parter i en intressentdialog. Som synes 

i Bilaga 8 och 9 etablerades kontakt med HP och deras NGO Friends. Kontakten på Friends 

gav för lite i informationsväg för att kunna undersöka HP och Friends intressentdialog och 

den valdes därför bort. Tre intressentdialoger mellan företag och NGOs lyckades identifieras 

och kontakt säkerhetsställdes. Indiska för en intressentdialog med WaterAid, likaså för 

Lindex en dialog med WaterAid och Citigroup för tillsammans med Stockholm Stadsmission 

en dialog. Studien ser på WaterAids två relationer som oberoende från varandra och därför 

som två unika intressentdialoger. Efter tips från hållbarhetsansvarig på Indiska kontaktades 

även Jan-Peter Bergkvist som grundare för Sleep Well AB, vilket är ett enmansföretag som 

arbetar med konsultation inom ansvar- och hållbarhetsfrågor. 
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Citigroup är en amerikansk storbank och är verksam runt om hela världen. Storleken väcker 

frågor om skalbarhet då intervjun utgår från respondenternas erfarenheter inom dialog som 

den svenska delen av företaget för med sin NGO. Förbehåll finns om problem med att 

företagen är centralt styrda och att inga exekutiva beslut tas från det lokala kontoret. Efter 

möte med representanter från Citigroup togs beslutet att inkludera företaget i studien. 

Anledningen var att intervjun kunde hållas med individer som deltar i och har initierat de 

intressentdialoger som företaget har och därför kan addera till studiens syfte. 

 

Indiska är ett familjeföretag och är inte publikt. Insynen i företaget och dess dagliga 

verksamhet kan därför bli mer begränsad än till de övriga organisationerna som är publika. 

Studiens fokus ligger däremot inte på finansiella siffror och rapporter som i ett familjeföretag 

kan vara mer svåråtkomligt. Istället har studien fokus på en operationell del av företaget. 

Genom en god kontakt med den ytterst ansvarige för hållbarhetsfrågor och kunde studien få 

ställa frågor angående vad som sker i deras intressentdialoger ansågs denna datainsamling 

som bidragande till studien. 

3.5 Operationalisering 

För att förstå hur en intressentdialog initieras och vilka frågor som diskuteras mellan ett 

företag och NGOs avgränsades området till de tre dimensionerna, Ekonomiskt ansvar, Socialt 

ansvar och Miljömässigt ansvar för få en mer ingående förståelse i vilka frågor det råder 

konsensus och konflikt.  

 

Inledningsvis ställdes öppna frågor inom ämnet för att senare fördjupas i följdfrågor med 

syfte att inge ett förtroende hos respondenten. Både de öppna frågorna och de senare 

situationsanpassade frågorna var nyckeln till att nå djupare in på vad som sker i 

intressentdialogerna. De ämnen som behandlas i en intressentdialog har summerats ihop till 

kategorier inom varje del av TBL och samtliga kategorier presenteras i analysmodellen 

(Tabell 3). Exempel på kategorier är Riktning av finansiella medel, Syfte och mål med 

intressentdialogen och Praktiskt arbete med projekt. Exempelfrågor som format kategorierna 

återfinnes i Bilaga 7, frågorna i sin helhet till alla intervjuer återfinnes i Bilagorna 1-6. 

De inledande frågorna som återfinns i bilagorna ställdes till samtliga respondenter. (Fråga 1-8, 

Bilaga 1-6) Dessa berörde organisationernas arbete kring hållbar- och ansvarsfrågor, syfte 

med intressentdialogen, inledande process och viktiga komponenter för en dialog. Här 

inkluderades även hur organisationerna skapar ett förtroende för den andre parten och 
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huruvida det uppstår situationer där dialogen kan komma att brytas. Vidare gick frågorna in 

på TBLs tre aspekter.  

 

Vid den första dimensionen, det Ekonomiska ansvaret, ställdes frågor kring hur parterna 

kommer överens om mängd finansiella medel och till vilka projekt de donerade pengarna ska 

gå. Då den ekonomiska dimensionen behandlar det finansiella resultatet från årsredovisningar 

ansågs det finnas en relevans i att se hur framförallt de vinstdrivande företagen väljer att 

prioritera CSR-aktiviteter i sin verksamhet.  Genom semi-strukturerade följdfrågor fick 

skribenterna möjlighet att få en djupare inblick i den finansiella diskussionen och huruvida 

det uppstår konflikt eller konsensus. De finansiella diskussionsämnena återfinns i fråga 1-15 

Bilaga 7 samt i sin helhet till specifik respondent i Bilaga 1-6. 

 

De två andra dimensionerna, det Sociala - och det Miljömässiga ansvaret, behandlas i 

exempelfrågorna 16-33 i Bilaga 7. Dessa frågor hade till syfte att identifiera vilket praktiskt 

arbete som förs för att arbeta med ansvar- och hållbarhetsfrågor. Här förkommer frågor som 

behandlar det sociala- och miljömässiga ansvaret vinstdrivande företag och NGOs har för sin 

omgivning då det ansågs intressant att veta om det förekommer olika intressen mellan 

parterna. Att företagen i studien kommer från olika branscher har lett till att frågorna riktats 

annorlunda beroende på branschtillhörighet. Även dessa frågor i sin helhet till varje specifik 

respondent återfinns i Bilaga 1-6.  
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4. Intressentdialogen i fokus 

4.1 Studiens deltagare 

Citigroup är en väletablerad amerikansk koncern som arbetar mot privatpersoner, företag och 

institutioner för att förmedla finansiell service och produkter. Företaget är ett aktiebolag som 

är noterat på amerikanska NYSE. (Citigroup, 2015) I Sverige har Citigroup ett kontor med ca 

65 anställda som arbetar mot den svenska marknaden och rapporterar till den större 

koncernen. (Citigroup, 2015b). Eftersom Citigroup är en bank sker donationer till sociala 

projekt från en stiftelse, CitiFoundation, och inte från själva banken i sig. Syftet med 

CitiFoundation är att främja ekonomisk utveckling i låginkomstområden runt om i världen. 

(CitiFoundation, 2015)  

 

Stockholm Stadsmission är en ideell organisation som arbetar med akuta och långsiktiga 

sociala behov som finns i Stockholm. De hjälper utsatta personer och familjer med terapi, stöd 

och råd för att återta kontrollen över sina egna liv och komma tillbaka i samhället. 

Organisationen finansierar sin verksamhet genom donationer från privatpersoner och företag 

men också genom samarbeten med företag, till exempel Citigroup. Stadsmissionen engagerar 

sig inom sociala verksamheter som entreprenörskap, utbildning, produktion och 

insamling.  (Stadsmissionen, 2015; Stadsmissionen, 2015b)  

 

Indiska är ett svenskt familjeföretag som säljer mode och inredning i 4 länder; Sverige, 

Norge, Finland och Tyskland samt online. Indiska har idag ca 700 anställda och arbetar 

ständigt med socialt- och miljömässigt ansvarstagande och har gjort så sedan 60-talet. 

(Indiska, 2015) I början av 2015 stärkte företaget sin hållbarhetsprofil med en fristående 

hemsida, We Fight For Change, som visar på företagets hållbarhetsarbete och dess 

samarbetspartens. Den 11 maj 2015 tilldelades Indiska priset som “Årets hållbara 

butik/butikskedja” som ett resultat av deras företagsprofil. Ett välrenommerat pris som ges ut 

av Svensk Handel och Dagens Handel på Retail Awards. (Svensk Handel, 2015) 

 

Lindex är ett svenskt mode- och design företag som är etablerat runt om i Europa. Visionen 

är att kunna ge sina kunder en modeupplevelse i världsklass. I Lindex sortiment finns flera 

modekoncept inom dam, barn och underkläder samt en herrkollektion som säljs via nätet. 

Lindex bedriver arbete med ansvar- och hållbarhetsfrågor med en vision att vara hållbara i 

varje led i deras processer. De har samarbeten med WaterAid i vattenfrågan och HER project 

angående kvinnors hälsa i Asien. (Lindex, 2015) 
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WaterAid är en internationell ideell organisation som arbetar med att förändra människor i 

utsatta länder. Genom att förbättra tillgången till rent vatten, bättre hygien och sanitet i 

världens fattigaste samhällen vill WaterAid öka möjligheten för människor till ett drägligare 

liv. I Sverige har WaterAid 12 anställda som arbetar med WaterAids frågor genom att samla 

in donationer och skapa samarbeten med företag för att sedan kunna rikta medel mot utsatta 

områden. (WaterAid, 2015)  

 

Sleep Well AB är ett svenskt enmansföretag grundat av Jan-Peter Bergkvist. Företaget arbetar 

med rådgivning till vinstdrivande företag och ideella organisationer. De ger råd om hur 

företag och NGOs på ett effektivt sätt kan arbeta med ansvar- och hållbarhetsfrågor. Arbetet 

handlar främst om att skapa dialog mellan parterna och att komma med konkreta åtgärder och 

idéer kring ansvar- och hållbarhetsarbete. (SleepWell, 2015) 

4.2 Varför intressentdialog? 

Att en intressentdialog är viktig för både vinstdrivande företag och NGOs är något som stöds 

av alla respondenter från intervjustudien. En intressentdialog är dels ett tillfälle för NGOs att 

föra fram sin agenda och dels ett sätt för företag att utveckla sitt arbete för ett mer hållbart 

samhälle. För att en intressentdialog rörande ansvar och hållbarhet ska kunna initieras krävs 

att parterna har en någorlunda sammanhängande syn på vad ansvaret i grunden handlar om. 

(Bergkvist, 2015) Nedan i tabellen redovisas organisationernas ideella engagemang. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2- Det ideella engagemanget 

 

Alla studiens deltagande organisationer anser att de med stort eller litet engagemang arbetar 

med frågor som faller inom ramen för Triple Bottom Line. Gemensamt för alla är att de är 

involverade i det ekonomiska engagemanget, att rikta finansiella medel mot olika projekt. 
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Vidare arbetar de kring minst en dimension till, antingen socialt ansvar eller miljömässigt 

ansvar. Vissa organisationer väljer även en bredare CSR-profil där de inkluderar alla tre 

dimensioner (se Tabell 2). 

 

“Vi anser att dessa frågor (TBL) går ihop och genom att hjälpa folk till rent vatten, toaletter, 

sanitet och hygien, kommer också deras sociala förhållanden förbättras. Exempelvis om vi 

hjälper kvinnor att få tillgång till toalett och rinnande vatten, behöver de inte gå 20 minuter 

in i skogen för att uträtta sina behov. En väg där de riskerar att bli både våldtagna och 

trakasserade. Det om något är ett socialt ansvarstagande.”  

(Brinkenfeldt, 2015) 

 

Det ideella engagemanget är följaktligen en av grundstenarna till att intressentdialogen 

initieras från första början. Utöver detta existerar det enligt Bergkvist (2015) ytterligare skäl 

till varför en NGO inleder en intressentdialog med ett vinstdrivande företag. Huvudskälet 

menar Bergkvist (2015) är att NGOs vill påverka medborgare, konsumenter, politiker och 

företag. Dagens företagsverksamhet har en stor betydelse och de kan i sig påverka många 

olika aktörer, som konsumenter och leverantörer, vilket gör det relevant att inleda 

intressentdialog med dem. 

 

“Vi vet att hälften av världens största ekonomier inte är länder utan företag.” 

(Bergkvist, 2015) 

  

De vinstdrivande företagen har likafullt anledningar till att föra en intressentdialog med 

NGOs. Det främsta skälet är att företag har ett intresse att ta ett större ansvar för den påverkan 

de har på sin omgivning. Majoriteten av de deltagande vinstdrivande företagen ser det ideella 

engagemanget som en bisyssla till sin vanliga vinstdrivande verksamhet. Dock föreligger det 

kommersiella motiv där en interaktion även måste generera ett värde i ökad försäljning eller 

en större legitimitet till varumärket etc. (Bergman, 2015; Brinkenfeldt, 2015) Resonemanget 

stöds av respondenter från de vinstdrivande företagen som menar att det generellt är positivt 

för alla företag att arbeta med NGOs. (Eklöf & Sundström, 2015) 

 

Vidare genererar en intressentdialog en ökad förståelse för de förbättringar som kan tillämpas 

i produktionskedjan. Genom en interaktion ökar kunskapen och möjligheten att lära av 

varandra vilket i sin tur resulterar i en snabbare utveckling mot ett mer hållbart samhälle. 

(Indiska, 2015; Lindex, 2015) 
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“Vi på INDISKA är engagerade i många viktiga frågor, men är inte experter på allt. Därför 

deltar vi i en rad olika samarbeten inom vår bransch där vi hela tiden utvecklas tillsammans, 

vare sig det handlar om vatten- och kemikaliehantering, sociala projekt, djurrättsfrågor, 

återvinningsfrågor eller producentansvar.”  

(WeFightForChange, 2015) 

4.3 Intressentdialogen initieras 

Det praktiska arbetet i att skapa en intressentdialog ser givetvis olika ut beroende på vilka 

organisationer som deltar. I ett inledande skede i intressentdialogen är kontakten mellan 

parterna mer intensiv och allt eftersom tiden går blir samarbeten mer självgående och 

kontaktfrekvensen avtar något.  (Amsén, 2015; Brinkenfeldt, 2015; Eklöf & Sundström, 2015; 

Skogsberg, 2015) Majoriteten av respondenterna medger att tidsaspekten har varit en viktig 

del för att kunna skapa en framgångsrik intressentdialog som bidragit till att det nu finns ett 

samarbete inom ansvar- och hållbarhetsarbete. De medarbetare som deltar i intressentdialoger 

är beroende på vilka frågor som behandlas.  I samtliga intressentdialoger deltar 

hållbarhetsansvarig, ansvarig för företagssamarbeten och eventuellt sponsoransvarig. Om 

avtal ska skrivas kopplas fler medarbetare in som exempelvis hanterar finansiering och 

juridiska detaljer. (Amsén, 2015; Eklöf & Sundström, 2015; Skogsberg, 2015)  

 

Vilka som tar initiativ till en intressentdialog menar Bergkvist (2015) har förändrats till att 

vara mer jämnt fördelat mellan vinstdrivande företag och NGOs. Han får medhåll från övriga 

respondenter som menar att i allt större utsträckning tar nu företagen initiativ och kontaktar 

NGOs. Majoriteten av respondenterna var överens om att syftet med att ha en intressentdialog 

och en förhoppning om att kunna addera ett samarbete är den bidragande orsaken till vem 

som tar initiativet till en dialog. Genom att ta kontakt med väletablerade NGOs får företagen 

en tillgång till resurser som är etablerade lokalt på platser där företaget vill göra en positiv 

påverkan. (Bergkvist, 2015; Bergman, 2015; Brinkenfeldt, 2015, Skogsberg, 2015) 

 

“De vill få den access vi har i de länder vi arbetar i, samt få ett bra rykte och öka 

försäljning.” (Brinkenfeldt, 2015) 

 

Som framgått har företagen ett syfte att förbättra sig inom ansvar- och hållbarhetsfrågor i 

helhet på operativ nivå. Ett sätt att göra detta är genom att ta kontakt och börja samarbeta med 

en NGO. (Amsén, 2015; Eklöf & Sundström, 2015; Skogsberg, 2015) 
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“Vi ser att vårt engagemang ger ett mervärde då vi kan bidra till en bra utveckling. Generellt 

för alla företag idag så är det positivt att arbeta med NGOs.” 

(Eklöf & Sundström, 2015) 

4.4 Förtroendet i en intressentdialog 

Alla respondenter instämmer med att förtroende är en viktig faktor för att få en fungerande 

intressentdialog och att arbetet med transparens har stor betydelse för ett ökat förtroende.   

 

“Graden av transparens är A och O för oss, det är självklart att alltid föra en öppen agenda 

och dialog med vilken NGO vi än arbetar med. Vi skulle aldrig ingå ett samarbete med en 

organisation som inte har ett 90- konto.” (Amsén, 2015) 

 

Hur ett förtroende skapas skiljer sig från de olika respondenterna. Gemensamt är att det i detta 

stadium i intressentdialogen kan ske drastiska förändringar om parterna inte kommer överens. 

Det förekommer tillfällen där relationen helt kan brytas om det framkommer detaljer som 

någon av parterna inte kan acceptera. Aspekter som kan bryta ett framtida samarbete från en 

NGOs sida kan handla om att det vinstdrivande företaget inte motsvarar de värderingar NGOn 

står för. (Bergkvist, 2015; Brinkenfeldt, 2015) 

 

“Vi skulle inte ingå ett samarbete med företag som håller på med; Krigsfinansiering, 

korruption, barnarbete och gruvarbete etc.” (Brinkenfeldt, 2015) 

 

För att förebygga att intressentdialoger bryts på liknande grunder gör NGOs en så kallad Etisk 

Kontroll
3
 innan de går längre in i intressentdialogen. Inom dessa kontrolleras det att företaget 

och dess styrelsemedlemmar inte deltar i någon form av olämplig verksamhet. (Brinkenfeldt, 

2015; Bergman, 2015) NGOs har ett ansvarsfullt och hållbart samhälle helt i fokus och ställer 

därför inte allt för höga krav på vart pengarna kommer ifrån. Samtliga menar att det, utöver de 

tydliga restriktionerna, gäller att ha en känsla för vilken typ av företag pengarna kommer 

ifrån.  Den typ av arbete som företaget gör och den skillnad de vill göra i samhället kan också 

ligga till grund för vilken typ av pengar de tar emot. Bergman (2015) menar att de flesta 

NGOs inte skulle ta emot pengar från företag som motarbetar vad de försöker åstadkomma.  

 

”Det skulle kunna urholka trovärdigheten att arbeta med sådana företag.”(Bergman, 2015) 

 

                                                 
3
 Engelska; Ethical Checks 
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Även de vinstdrivande företagen bedriver någon form av kontroll av de NGOs de går in i 

dialog med. Samtliga företagsrepresentanter menar att det är väsentligt att det görs en 

kvalitetssäkring och utvärdering av NGOn innan det inleds ett samarbete som innebär 

ekonomisk support. Detta görs för att se om projekt som bedrivs passar in i de kriterier och 

värderingar företaget har. Vidare kontrolleras vart pengarna går och hur effektivt pengarna 

omsätts till ansvar- och hållbarhetsarbete.   

 

“Om det uppdagas att en NGO exempelvis skulle lägga de donerade pengar på något annat 

än överenskommet skulle vi självklart först föra en diskussion om det. Skulle det efter det 

framkomma att ett avtalsbrott skett skulle vi bryta samarbetet”.  

(Amsén, 2015) 

4.5 Intressentdialogen i praktiken  

I arbetet med att identifiera vad som diskuteras i en intressentdialog användes Citigroup och 

Stockholms Stadsmission, Indiska och WaterAid samt Lindex och WaterAid. 

4.5.1 Ekonomiskt ansvar  
Studien har identifierat att respondenterna, gällande ekonomi, drivit frågor som studien 

summerat ihop till följande kategorier: mängden finansiella medel, riktning av finansiella 

medel, kunskap och kompetens. 

Mängden finansiella medel 

En intressentdialog kan i mångt och mycket vara en väg till att finansiera den ideella 

organisationens arbete då NGOs per definition lever på någon form av bidrag. (Bergkvist, 

2015) Detta resonemang stöds även av Bergman (2015) och Brinkenfeldt (2015) som menar 

på att ett av skälen för WaterAid och Stockholm Stadsmissions företagsrelationer är pengar. 

WaterAids intäkter kommer främst från företag och organisationer men även privata 

månadsgivare som skänker pengar via hemsidan eller andra insamlingsportaler. WaterAid tar 

emot donationer med start från 100 kronor. (WaterAid, 2015; WaterAid, 2015b) WaterAid 

Sverige inbringade under verksamhetsåret 2013 totala intäkter på 64,3 miljoner kronor varav 

61,7 miljoner bestod av bidrag från stiftelser, organisationer och företag. (WaterAid, 2013) 

 

“Vi är en ideell organisation som möter 1500 personer varje dag. Det kostar pengar att möta 

dessa människor dagligen och därför söker vi företagssamarbeten och donationer.” 

(Bergman, 2015) 

 



 25 

Från företagens sida bestäms donationsmängd i samband med budgetering och är därför 

fastställt i början av varje nytt verksamhetsår. För Citigroup, vilka har CitiFoundation som 

utbetalningsorgan, finns det därför lite spelrum för utökade donationer och extra finansiering. 

(Eklöf & Sundström, 2015) Respondenterna från Indiska och Lindex uttrycker att de har ett 

liknande utgångsläge. Ett vinstdrivande företag har andra prioriteringar än en NGO när det 

kommer till budgeteringsarbetet. (Amsén, 2015; Skogsberg, 2015) 

 

“För oss som vinstdrivande företag finns självklart påtryckningar från högre instans att alltid 

hålla på våra marginaler för att kunna fortsätta bedriva verksamheten framåt.” 

 (Amsén, 2015) 

Riktning av finansiella medel 

WaterAid Sverige har sedan starten år 2009 vuxit som organisation och varumärke vilket gör 

att de kan ställa högre krav på sina företagssamarbeten. De har idag en 5-års strategisk plan på 

vilka projekt de vill arbeta med och det är även till dessa som dem styr de mottagna 

finansiella medlen. De äldre samarbeten WaterAid har, omfattas inte av samma regler som de 

som bildas idag, varför en del företag kan behandlas olika och där Indiska är ett av dem. 

(Brinkenfeldt, 2015) 

 

“Idag kan inte företag komma till oss och försöka rikta pengarna de ger till oss.” 

(Brinkenfeldt, 2015) 

 

Indiska tog kontakt med WaterAid angående den påverkan Indiska ser att deras produktion 

har på vattenkvalitén i områden i Indien. (Wefightforchange, 2015b) Det är viktigt för Indiska 

att försöka göra en positiv påverkan i områden där deras produktion gör som mest skada. 

(Amsén, 2015) Lindex tog av samma anledning kontakt med WaterAid och ville inleda ett 

samarbete för att förbättra ett specifikt område i Indien. När Lindex tog kontakt med 

WaterAid 2014 hade WaterAid redan etablerade vattenprojekt som behövde finansiella medel 

för att fortsätta utvecklas. (Brinkenfeldt, 2015; Lindex, 2015b) Efter dialog frångick Lindex 

tanken om att starta eget projekt och väljer att stötta WaterAids projekt i linje med deras 5 

åriga strategi. (Skogsberg, 2015) 

 

Stockholm Stadsmission arbetar med att hjälpa utsatta människor lokalt i Stockholm. De 

ansöker årligen till de finansieringar som CitiFoundation vill göra, finansieringar som är 

reglerade till de värderingar Citigroup som bolag har. (Bergman, 2015) Citigroup får in 

ansökningar från Stockholm Stadsmission om projekt som de vill ha hjälp med finansiering. 
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Citigroup vill hjälpa Stockholm Stadsmission att försöka passa in deras projekt i de kriterier 

som CitiFoundation har. Detta för att det ska vara kommunicerbart på global nivå. Det kan då 

handla om att utveckla programmen, exempelvis genom att ta in nya elever eller ta med en till 

stad där projektet ska genomföras i. (Eklöf & Sundström, 2015; CitiFoundation, 2015) 

 

“Det brukar inte vara några stora problem att få organisationen att anpassa sig till våra 

kriterier, men det är klart, ibland fungerar det inte och då blir det inte heller något 

samarbete.”  

(Eklöf & Sundström, 2015) 

 

“Tyvärr har vi inte lyckats hitta ett projekt som fungerar i år. Detta beror främst på att de 

projekt vi ansökte med inte var tillräckligt inriktade mot något som de värderar så högt” 

(Bergman, 2015) 

 Kunskap och kompetens  

WaterAid Sverige har ett registrerat 90-konto och är granskade av Svensk Insamlingskontroll. 

Följande innebär att organisationens insamlade pengar kontrolleras i enlighet med riktlinjer 

för hur stor andel som ska användas till ändamålet och hur stor del som får användas för 

administration. Vidare är WaterAid anslutna till FRII vars medlemmar är skyldiga att följa en 

viss kvalitétskod som kontrolleras och granskas av en auktoriserad revisor. (WaterAid, 

2015c)   

 

Lindex och Indiska i egenskap av aktiebolag har skyldigheter att föra redovisning över 

verksamhetsåret. De har båda uttryckt att företagen har den kompetens, i organisationen, som 

krävs för att självständigt kunna bedriva ekonomiska frågor och processer. (Amsén, 2015; 

Skogsberg, 2015) 

 

Stockholms Stadsmission har även dem ett registrerat 90-konto och är medlemmar i FRII 

vilket gör att de faller under samma villkor gällande redovisning som WaterAid. (Stockholms 

Stadsmission, 2015c; Stockholms Stadsmission, 2015d) Bergman (2015) uttrycker dock 

svårigheter med att fylla i de ansökningar som behövs göras för att erhålla donationer från 

CitiFoundation.  

 

“De är väldigt byråkratiska och inte så flexibla. Jag har flera företag som är på detta viss 

och det kommer från högre ledning. Det tar för lång tid att fylla i ansökningar om 

finansiering. Denna tid kan användas för att vara ute på fältet istället.” 

 (Bergman, 2015) 
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Eklöf och Sundström (2015) menar samtidigt att de får hjälpa till Stockholms Stadsmission i 

arbetet med att fylla i ansökningar när det kommer till exempelvis budgetering.  

 

“… budgeten kan vara svår för NGOn att fylla i då den kräver detaljer kring vart exakt 

resurserna ska gå samt hur övrig finansiering och ekonomiska nyckeltal ser ut för 

organisationen.” (Eklöf & Sundström, 2015) 

4.5.2 Socialt ansvar  
Studien har identifierat att respondenterna, gällande socialt ansvar, drivit frågor som studien 

summerat ihop till följande kategorier: syfte och mål med intressentdialogen, volontärarbete 

och medarbetarengagemang 

Syfte och mål med intressentdialogen 

Syftet med intressentdialogerna är enligt samtliga respondenter inte något som kräver vidare 

behandling när intressentdialogerna har pågått under en längre tid. Vad som ändrar sig med 

tiden är målen som intressentdialogerna utformar. WaterAid och Stockholms Stadsmission är 

helt övertygade om att deras arbete gör skillnad. Deras gemensamma mål är att de vill 

förbättra livskvalitén för människor i utsatta situationer, och att det är människan som är i 

fokus. (Bergman, 2015; Brinkenfeldt, 2015) Citigroup, Lindex och Indiskas respondenter 

uttrycker samtliga att de ser på arbetet med ansvar- och hållbarhetsfrågor som ett sätt att 

hjälpa till att förbättra den värld vi lever i.  

 

“Det gäller för alla parter att ta sitt ansvar.” (Brinkenfeldt, 2015) 

Volontärarbete  

Citigroup och Stockholms Stadsmission har den intressentdialog där volontärarbete har 

behandlats. Anledningen till detta är att Citigroup en gång per år har en dag där samtliga av 

företagets medarbetare ska arbeta ideellt med en NGO, inom ramen för Citigroups 

värderingar. Till följd av den aktiva intressentdialogen väljs i majoriteten av fallen 

Stockholms Stadsmission ut som den ideella organisationen att hjälpa. Vid volontärarbete 

uppstår restriktioner i vad som är möjligt att göra för Citigroups medarbetare. Det beror på att 

det i Sverige finns lagstiftning på vad som får och inte får göras av volontärer. Citigroup har 

ett intresse att hjälpa inom områden som utbildning och entreprenörskap men det finns lagar 

som förhindrar att privatpersoner utbildar utefter erfarenhet och utan lärarutbildning. (Eklöf & 

Sundström, 2015; Bergman, 2015)  
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Medarbetarengagemang  

WaterAid och Stockholms Stadsmissions respondenter menar att hela deras organisationer 

genomsyras av en stark filantropi och vilja att hjälpa till. Flera av medarbetarna i dessa 

organisationer har en bakgrund inom näringslivet och har därför en inblick i hur arbetet i 

vinstdrivande företag kan se ut. De menar också att de har flera idéer och förslag på hur 

företag kan öka sitt medarbetarengagemang inom sociala frågor. (Brinkenfeldt, 2015; 

Bergman, 2015)  

 

“Några gånger per år kommer vi med stora lådor som lämnas vid Citigroups kontor för 

klädinsamling och insamling för hygienartiklar. Det blir verkligare för dem att få se konkreta 

åtgärder.“ (Bergman, 2015) 

4.5.3 Miljömässigt ansvar  
Studien har identifierat att respondenterna, gällande miljömässigt ansvar, drivit frågor som 

studien summerat ihop till följande kategorier: syfte och mål med intressentdialogen, praktiskt 

arbete med projekt samt kund- och medarbetarengagemang. 

Syfte och mål med intressentdialogen 

Huvudsyftet med att föra en dialog kring miljöpåverkan är, enligt studiens respondenter, att 

förbättra de miljöfaktorer som på kort- och lång sikt kan vara skadliga för samhället. Ett första 

steg mot det pågående arbetet för en mer hållbar miljö är att ta hänsyn till vattenfrågan i 

utvecklingsländer. Det är viktigt att arbeta för att alla människor ska ha tillgång till rent 

vatten, sanitet och kunskap i hygien. (Amsén, 2015; Brinkenfeldt, 2015; Skogsberg, 2015) 

 

“Hanteringen av vatten, som idag är en bristvara på många håll i världen, är avgörande för 

att nå hållbar utveckling.” (Amsén, 2015) 

 

Indiska och Lindex menar på att de senaste årens krav från omgivningen gör att de måste 

fokusera på vattenreningen i sin produktion framförallt för att motverka att farliga kemikaler 

når ut i vattendragen. Respondenterna från företagen poängterar att dialogen med WaterAid 

hjälper dem att göra en förändring på plats där problem är som mest påtagliga. (Amsén, 2015; 

Skogsberg, 2015) 

Praktiskt arbete med projekt  

WaterAid arbetar med konkreta projekt i 37 länder runt om i världen, med fokus på att 

förbättra förutsättningarna för världens fattigaste. Genom att samverka med lokala 

organisationer i utvecklingsländer skapas möjlighet för hållbara- och kostnadseffektiva 
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tekniska lösningar som är anpassade efter lokala förutsättningar för att nå långsiktiga 

förändringar. (Brinkenfeldt, 2015) Exempel på pågående projekt från WaterAids sida är; 

skydd av vattenkällor, regnvatteninsamling, handpumpar etcetera. (WaterAid, 2015d) 

 

Enligt Indiska är det framförallt viktigt att arbeta med projekt just i Indien där produktionen till 

stor del håller till. (Amsén, 2015) Det är för företaget av stor vikt att försöka påverka 

vattenhanteringen hos sina leverantörer både när det gäller rening från kemikalier men även från 

ett hygienperspektiv.  

 

“Självklart ser vi det som viktigt att lösa vattenfrågan i hela världen men att hjälpa till i 

Indien där vi har som mest produktion ser vi som det första steget i rätt riktning” 

 (Amsén, 2015) 

 

Lindex, i enighet med Indiska, vill även dem sponsra företagsprojekt till specifika 

produktionsområden. Skogsberg (2015) uttrycker att de initialt ville arbeta med ett projekt 

gällande en vattenpump som skulle finansieras av deras donerade medel. Efter flera dialoger 

med WaterAid frångick de tillslut tankarna på Lindex-specifika projekt för att istället arbeta i 

linje med WaterAids satsning på “A healthy start”.  

Kundengagemang  

Att involvera kunden kring vattenfrågan ser alla respondenter som en väsentlig del av 

vattenreningsarbetet. WaterAid menar att det är av vikt att integrera hållbarhetsfrågor och 

bygga ett trovärdigt varumärke för kunderna. Ett effektivt sett att engagera kunden, menar 

Brinkenfeldt (2015), är genom så kallade “Runda-Upp” kampanjer tillsammans med 

företagen. 

 

“… vi kan ha kampanjer med företagen, exempelvis en ”Runda Upp”-kampanj. Vi gjorde 

nyligen en sådan med Lindex vilket genererade 1,2 miljoner på fyra veckor.” 

 (Brinkenfeldt, 2015) 

 

Indiska och Lindex har de senaste året arbetat aktivt med att upplysa sina kunder om det 

livsviktiga arbetet kring vattenrening. (Wefightforchange, 2015; Lindex, 2015) Konsumenter 

har en viktig roll, då det är dem som handlar, sköter och återanvänder de inköpta produkterna. 

Genom att gå ut med information kring kläd- och produkthantering och möjliggöra för 

klädinsamlingar i butik kan kunden enkelt involveras i arbetet.  
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“Det är viktigt för oss att även våra kunder förstår betydelsen i att arbeta mot en mer hållbar 

miljö. Vi kan i största mån göra vår påverkan men denna måste även genomsyras i 

nedanstående led till våra konsumenter” (Amsén, 2015) 
 

Det är även vanligt att företagen tillsammans med NGOs skapar kläd- och 

inredningskollektioner där en viss del av vinstmarginalen går till olika ideella projekt. 

Exempelvis skapade Indiska tillsammans med WaterAid 2013, en kollektion med artisten 

Miss Li där en liten summa pengar gick till WaterAids arbete i Indien. (WaterAid, 2015d) 

Medarbetarengagemang  

Lika viktigt som det är att involvera kunden i arbetet i vattenfrågan ser alla studiens 

respondenter det som relevant att även engagera hela företagsorganisationen i frågan.  Att 

skapa ett miljömässigt engagemang internt skapar en känsla av att bidra till någonting större. 

Hos medarbetarna syns effekterna i ökat engagemang och lojalitet mot företaget. (WaterAid, 

2015)  

 

“Att upplysa företagen att involvera sina arbetare i miljöfrågor tror vi kommer göra att hela 

organisationen genomsyras av arbetet. Det är inte bara viktigt att arbeta med miljö i 

utvecklingsländer, det finns även delar som kan förbättras på plats här i Sverige.” 

(Brinkenfeldt, 2015) 

 

Indiska och Lindex involverar sina medarbetare i miljöfrågor genom att informera om allt 

från sopsortering, pappers- och energianvändning samt kunskap om material i produkter. 

(Amsén, 2015; Lindex, 2015) Amsén (2015) ger konkreta exempel för att genomföra detta, 

som tät mejlkontakt med alla butiker, olika miljöquiz för att öka kunskapen samt att varje 

butikschef har en större kontroll att de anställda tar till sig all information. Respondenterna 

från Indiska och Lindex uttrycker att de tar hänsyn till de idéer de får av de NGOs de bedriver 

intressentdialog med. De menar även att det finns en vilja att få samtliga medarbetare att vara 

stolta över företaget de arbetar på. En stolthet och engagemang som de tror kan generera i 

högre produktivitet och bättre stämning på arbetsplatsen. (Amsén, 2015; Skogsberg, 2015) 
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5. Diskussion 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen kring hur en intressentdialog skapas och vad 

som sker i dialogen mellan ett vinstdrivande företag och en NGO. Med underlag från studiens 

teorigenomgång och den intervjustudie som genomförts, kan studien nu redovisa en utvecklad 

version av den tidigare framtagna analysmodellen (Tabell 3). De frågor som diskuteras inom 

en intressentdialog presenteras tillsammans med de tillfällen där det existerar konsensus och 

konflikt. 
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Tabell 3 - Intressentdialogen 
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Resultatet från intervjustudien visar att det överlag råder konsensus i intressentdialogerna. 

Studien antog att företagens vinstintresse skulle vara en grund för problem då vinstdrivande 

företag måste tillgodose sina aktieägare med tillfredställande resultat. Vinstintresset visade sig 

dock, utifrån intervjuerna, inte vara en utmaning för dialog. En anledning till detta anser 

studien vara att de vinstdrivande företagen inte längre ser arbetet med ansvar- och 

hållbarhetsfrågor enbart som ett konkurrensverktyg. Utifrån respondenternas svar har studien 

identifierat att det existerar, inom företagens egna led, ett genuint intresse att arbeta med dessa 

frågor. Gällande mängden av donerade pengar kan studien sluta sig till att det råder konsensus 

bland de deltagande parterna. Mängden pengar är i majoriteten av fallen förbestämd innan 

dialogerna och stäms bara av i dialogen. I andra fall söker NGOn finansiering för vissa 

projekt och mängden är återigen förbestämd. En NGO, per definition, lever på donerade 

finansiella medel och det finns således ingen anledning för konflikt i intressentdialogen kring 

detta ämne. Studien ser det dock som fullt möjligt att NGO skulle neka samarbete om deras 

åtagande i projektet skulle vara för tids- och resurskrävande i förhållande till den finansiella 

ersättningen.  

 

Gällande riktningen av finansiella medel ger studiens respondenter anledning att sluta sig till 

att en del dialoger kan innehålla både konflikter och konsensus. På grund av när i tiden 

intressentdialogen initierats ligger olika förutsättningar för samarbeten. Dessa kan exempelvis 

gälla förändringar av regler för hur hantering, av donerade pengar, ska ske. Då ett företag har 

börjat reglera hanteringen av donerade pengar har studien sett tendenser till att riktningen av 

pengar är en faktor som påverkas. Denna reglering ser studien som ett steg för en organisation 

att bli mer effektiv i sitt ansvar- och hållbarhetsarbete då arbetet blir mer fokuserat. Vidare går 

det att identifiera tillfällen då det vinstdrivande företaget i egenskap av bidragsgivare ändå vill 

tillgodose sina intressen och försöker påverka riktningen av pengar. Det uppstår då en konflikt 

kring intressen i dialogen. När parterna inte omfattas av regleringar för riktning av pengar 

tenderar intressentdialogen vara konfliktfri och förklaringen bör ligga i att det finns mer 

handlingsutrymme för parterna. Då NGOn söker finansiering ser förhållandet annorlunda ut. 

Dialogen är konfliktfri då det i den inititerade fasen vid ansökan redan är bestämt vilket typ av 

projekt som ska finansieras. En ytterligare jämförande aspekt till den enighet som uppstår kan 

antas ha att göra med det förtroende och transparens studiens respondenter hävdar är av stor 

vikt. Förtroendet och det öppna klimatet resulterar i att det inte uppstår några oklarheter kring 

riktningen av de finansiella medlen.  
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Vidare gällande den kompetens och kunskap som behandlas i intressentdialogen ser studien 

en tydlig koppling till att storlek på organisation och transparens är viktiga faktorer. Då 

kompetens i organisationen inte räckt till på grund av resursbrist har intressentdialoger stött 

på konflikter. Konflikter grundar sig i att det uppstår problematik då NGOn ska ansöka om 

finansiering och den donerade parten har höga krav på utförliga ekonomiska planer. En 

lösning till de konflikter som uppstått är genom transparens där det sker en kunskapsdelning 

mellan NGOn och det vinstdrivande företaget som har större resurser. Studien kan sluta sig 

till att då båda parter i en intressentdialog har jämbörlig ekonomisk kompetens råder 

konsensus kring de frågor som berör budgetering och finansiering. 

 

Studien antog att dialogen angående de sociala- och miljömässiga frågorna skulle variera 

mellan konflikt och konsensus. Genom respondenternas svar kan studien sluta sig till att 

antagandet till viss del stämmer. Som Tabell 3 visar har studien endast identifierat två 

tillfällen, inom de sociala- och miljömässiga dimensionerna där konflikter sker.  

 

I dialoger som sker kring syfte och mål med ett arbete inom sociala- och miljömässiga frågor 

råder det konsensus. Det kan härledas till studiens presentation av den strävan det 

vinstdrivande företagen har att implementera ansvarsfulla- och hållbara strategier i sin 

verksamhet och tillsammans med NGOs påverka och arbeta på platser där de kan göra 

skillnad. Studien kan identifiera att det finns en gemensam vilja hos alla parter att arbeta för 

ett bättre socialt och hållbart samhälle och därmed kräver inte ämnet några djupare 

överläggningar för att en enighet ska skapas. 

 

En medvetenhet för varandras intressen och möjliga åtaganden lägger en grund för en dialog 

kring arbetssättet. Detta har fått kategorinamnen volontärarbete och praktiskt arbete med 

projekt, där det i majoriteten av dialogen existerat konsensus gällande hur arbeten med olika 

projekt ska utformas. Konflikter i detta sammanhang tenderar uppstå när parterna har skilda 

åsikter om vart fokusen, och för vilka människor, arbetet ska riktas mot. NGOn, med sin 

kunskap och erfarenhet, har en klar bild av i vilka områden de anser att det krävs mest arbete. 

De vinstdrivande företagen vill emellertid göra skillnad på de platser där dels, deras 

verksamhet gör mest skada men även där de anser att de donerade medlen gör mest nytta. 

Studien kan se att det finns tillfällen där NGOn behandlar de vinstdrivande företagens krav på 

projekt olika, vilket kan relateras till hur länge dialogen fortlöpt. Ju längre bak i tiden 

dialogen kan spåras desto större enighet råder i dessa frågor. Vidare kan konflikter i dessa 
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frågor kopplas till externa faktorer där nationella lagar- och regler kan hindra vissa former av 

volontärarbete.  

 

De sista kategorierna studien identifierat, att intressentdialogens parter för en dialog kring, är 

de som rör medarbetar- och kundengagemang. Som Tabell 3 visar existerar det genomgående 

konsensus även här. Både medarbetare och kunder är viktiga intressenter till företag då de i 

enighet med teorin om intressenter på ett eller annat vis är integrerade till företagets 

verksamhet. Studien kan, från respondenternas svar, se att det är relevant att implementera en 

medvetenhet rörande sociala- och miljömässiga frågor även hos dem. Paralleller till den 

konfliktfria dialogen kan dras till den tidigare nämnda medvetenheten rörande sociala- och 

miljömässiga frågor. NGOs har som ett syfte att påverka och de vinstdrivande företagen 

förstår vikten i att genomsyra hela organisationen och kunderna i ett gemensamt arbetet. 

Studien upplever därmed att parterna nått en punkt där de inser att fler kan göra en större 

skillnad tillsammans, än var och en för sig.    
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6. Slutsats 

Utifrån studiens datainsamling ses tendenser kring hur intressentdialoger initieras. Ett sätt är 

genom att NGOn aktivt gör en ansökan om finansiering och därefter skapas 

intressentdialogen. Vidare söker sig det vinstdrivande företaget till en NGO för att arbeta med 

ansvar- och hållbarhetsfrågor. Detta sker då det vinstdrivande företaget vill nå den 

tillgänglighet som NGOn har samtidigt som dem vill ha kompetensen att arbeta med de 

aktuella frågorna. En annan anledning till hur intressentdialoger initieras sluter sig studien till 

att vara varumärkeskapitalisering, i den form att NGOn har ett starkt varumärke som företaget 

vill bli associerad med. Intressentdialoger initieras också till grund för hur de kan skapa värde 

för båda parter. Studien ser därför att skapandet av intressentdialoger är ett sätt för båda parter 

att söka sig till ett samarbete inom ansvar- och hållbarhetsfrågor.  

 

I intressentdialoger mellan NGOs och vinstdrivande företag behandlas frågor relaterade till 

John Elkingtons teori Triple Bottom Line. Teorins tre dimensioner om Ekonomiskt ansvar, 

Socialt ansvar och Miljömässigt ansvar är alla ämnen som parterna har i intresse att föra en 

dialog kring. Studien drar slutsatsen att de tre dimensionerna inte kan behandlas var och en 

för sig utan är djupt integrerade i varandra. Ekonomi och pengar är det grundläggande 

verktyget och ett medel för att utöva påverkan på den sociala och miljömässiga delen av 

samhället.  Oavsett om parterna i intressentdialogen väljer att föra dialog kring sociala- eller 

miljömässiga faktorer tenderar den ena beröra den andra. Det råder i stor utsträckning 

konsensus i intressentdialoger vilket studien kopplar till det gemensamma syftet parterna har 

och hur länge dialogen fortlöpt. Ju längre bak i tiden dialogen kan spåras desto mer 

transparens och förtroende skapas, vilket i sin tur kan resultera i ett konfliktfritt klimat.   

 

Trots att organisationerna inte alltid tolkar sitt CSR-arbete på samma sätt eller har samma 

agenda existerar en gemensam vilja, att bidra till ett bättre socialt- och hållbart samhälle. 

Studien ser tendenser till att denna vilja är en anledning till att intressentdialoger kan hantera 

eventuella konflikter och därför går vidare mot gemensamma samarbeten för en bättre värld.  
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6.1 Framtida forskning 

Studien hade till syfte att öka förståelsen kring intressentdialoger inom ansvar- och 

hållbarhetsfrågor och ge en inblick i vad som diskuteras i dialogen mellan ett vinstdrivande 

företag och en NGO. För att kunna föra ett mer generellt resonemang kring vilka frågor som 

diskuteras så skulle mer empirisk data krävas. Ett sätt att få en djupare inblick i dialoger är om 

möjligheten ges att observera dialoger på plats. Istället för som i denna studie som fått 

händelseförloppet återberättat av parterna. Givetvis finns det sekretessbegränsningar i att 

observera dessa typer av dialoger och långt ifrån alla organisationer skulle tillåta en tredje parts 

observation. Intressentdialoger går att följa tillbaka i tiden och det vore därför intressant att få ett 

historiskt perspektiv på hur intressentdialogerna har förändrats genom tiderna. 
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Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjuunderlag för Sleep Well AB 
 

Presentation av författarna och beskrivning av vad studien ämnar undersöka. 

 ’Studien är intresserad av hur arbetet med ansvar- och hållbarhetsfrågor ser ut mellan er som en 

NGO och ett vinstdrivande företag. Hur ser dialogprocessen ut, vilka komplikationer kan uppstå och 

hur hanteras dessa?’  

1. Kan Du beskriva ditt arbete och vad Sleep Well arbetar med för sakfrågor? Vad har för 

engagemang i ansvar- och hållbarhetsfrågor? 

2. Vad är syftet för Er som en ideell organisation när ni ingår en intressentdialog med ett 

vinstdrivande företag? Varför inleds en dialog från första början? 

3. Vilka är initiativtagande? Är det företag som vill ha med Er som NGO i sitt arbete eller är 

det tvärt om? 

4. Vilka är viktiga komponenter för en intressentdialog? 

5. I de initiala mötena, vad diskuteras där? Vilka standardfrågor tas upp? 

6. Vilka personer är det som träffas? Hur frekventa är mötena?   

7. Hur skapas ett förtroende mellan Er och de NGOs Ni arbetar med? 

8. Kan det uppkomma situationer där detta förtroende kan brytas och därav avsluta hela 

dialogen?  

9. Vilka finansiella frågor diskuteras mellan Er och de vinstdrivande företagen? 

10. Hur kommer Ni överens om hur stor mängd pengar som ska skänkas? 

11. I frågor om de finansiella medlen, vem bestämmer vilka projekt man ska fokusera på? 

12. Har Ni som NGO några krav på pengarnas ursprung?  

13. Vilka problem ser du som representant för en NGO när ni går in i dialog med ett 

vinstdrivande företag?  

14. Upplever ni att företagens vinstintressen spelar en roll i era diskussioner?  

15. Ni arbetar uppenbarligen för miljön, vilka frågor är det ni vill ta upp i en intressentdialog?  

16. Har det uppkommit några utmaningar när ni diskuterat dessa frågor?  

17. Varför tror du det varit utmaningar inom dem?  

18. Hur ser ni på andra aspekter i det som kallas Triple Bottom Line, te x. med sociala frågor?  

19. Kan det uppstå problem med den mål-kongruens som finns i detta sammanhang (social-

miljö) 
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Bilaga 2 – Intervjuunderlag för WaterAid 
 

Presentation av författarna och beskrivning av vad studien ämnar undersöka. 

 ’Studien är intresserad av hur arbetet med ansvar- och hållbarhetsfrågor ser ut mellan er som en 

NGO och ett vinstdrivande företag. Hur ser dialogprocessen ut, vilka komplikationer kan uppstå och 

hur hanteras dessa?’  

 

1. Kan Du beskriva ditt arbete och vad WaterAid arbetar med för sakfrågor? Vad har Ni för 

engagemang i ansvar- och hållbarhetsfrågor? 

2. Vad är syftet för Er som en ideell organisation när ni ingår en intressentdialog med ett 

vinstdrivande företag? Varför inleds en dialog från första början? 

3. Vilka är initiativtagande? Är det företag som vill ha med Er som NGO i sitt arbete eller är 

det tvärt om? 

4. Vilka är viktiga komponenter för en intressentdialog? 

5. I de initiala mötena, vad diskuteras där? Vilka standardfrågor tas upp? 

6. Vilka personer är det som träffas? Hur frekventa är mötena? 

7. Hur skapas ett förtroende mellan Er och de NGOs Ni arbetar med? 

8. Kan det uppkomma situationer där detta förtroende kan brytas och därav avsluta dialogen?  

9. Vilka finansiella frågor diskuteras mellan Er och de vinstdrivande företagen? 

10. Hur kommer Ni överens om hur stor mängd pengar som ska skänkas? 

11. I frågor om de finansiella medlen, vem bestämmer vilka projekt man ska fokusera på? 

12. Har Ni som NGO några krav på pengarnas ursprung?  

13. Vilka problem ser du som representant för en NGO när ni går in i dialog med ett 

vinstdrivande företag?  

14. Vad innebär det för er att ni vuxit till att bli en så stor och väletablerad NGO? Ger det 

något övertag i dialoger? Hur använder ni er av det?  

15. Upplever ni att företagens vinstintressen spelar en roll i era diskussioner?  

16. Ni arbetar uppenbarligen för miljön, vilka frågor är det ni vill ta upp i en intressentdialog?  

17. Har det uppkommit några utmaningar när ni diskuterat dessa frågor?  

18. Varför tror du det varit utmaningar inom dem?  

19. Varför tror du att de flesta av era dialoger är relativt konfliktfria? 

20. Hur ser ni på andra aspekter i det som kallas Triple Bottom Line, te x. med sociala frågor?  

21. Kan det uppstå problem med den mål-kongruens som finns i detta sammanhang? (social-

miljö) 

22. Om nu ert arbete även bidrar med positiva aspekter till sociala förhållanden, hur ser ni på 

den ekonomiska aspekten?  
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Bilaga 3 – Intervjuunderlag för Stockholms Stadsmission 
Presentation av författarna och beskrivning av vad studien ämnar undersöka. 

 ’Studien är intresserad av hur arbetet med ansvar- och hållbarhetsfrågor ser ut mellan er som en 

NGO och ett vinstdrivande företag. Hur ser dialogprocessen ut, vilka komplikationer kan uppstå och 

hur hanteras dessa?’  

1. Kan Du beskriva ditt arbete och vad Stockholms Stadsmission arbetar med för sakfrågor? 

Vad har Ni för engagemang i ansvar- och hållbarhetsfrågor? 

2. Vad är syftet för Er som en ideell organisation när ni ingår en intressentdialog med ett 

vinstdrivande företag? Varför inleds en dialog från första början? 

3. Vilka är initiativtagande? Är det företag som vill ha med Er som NGO i sitt arbete eller är 

det tvärt om? 

4. Vilka är viktiga komponenter för en intressentdialog? 

5. I de initiala mötena, vad diskuteras där? Vilka standardfrågor tas upp? 

6. Vilka personer är det som träffas? Hur frekventa är mötena? 

7. Hur skapas ett förtroende mellan Er och de NGOs Ni arbetar med? 

8. Kan det uppkomma situationer där detta förtroende kan brytas och därav avsluta dialogen?  

9. Vilka finansiella frågor diskuteras mellan Er och de vinstdrivande företagen? 

10. Hur kommer Ni överens om hur stor mängd pengar som ska skänkas? 

11. Hur kommer Ni överens om vilka typ av volontärprojekt som kan göras? 

12. Vad finns det för svårigheter med volonätrprojekt? 

13. I frågor om de finansiella medlen, vem bestämmer vilka projekt man ska fokusera på? 

14. Har Ni som NGO några krav på pengarnas ursprung?  

15. Vilka problem ser du som representant för en NGO när ni går in i dialog med ett 

vinstdrivande företag?  

16. Ni är en relativt lite organisation, vilka resurser saknar ni? Hur arbetar ni för att komma 

runt e problem som kan uppstå på grund av det?  

17. Upplever ni att företagens vinstintressen spelar en roll i era diskussioner?  

18. Ni arbetar uppenbarligen med socialafrågor, vilka frågor är det ni vill ta upp i en 

intressentdialog?  

19. Har det uppkommit några utmaningar när ni diskuterat dessa frågor? Varför tror du det 

varit utmaningar inom dem?  

20. Hur ser ni på andra aspekter i det som kallas Triple Bottom Line, te x. med miljö frågor?  

21. Kan det uppstå problem med den mål- kongruens som finns i detta sammanhang (social-

miljö) 
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Bilaga 4 – Intervjuunderlag för Indiska  
 

Presentation av författarna och beskrivning av vad studien ämnar undersöka. 

 ’Studien är intresserad av hur arbetet med ansvar- och hållbarhetsfrågor ser ut mellan er som ett 

vinstdrivande företag och en NGO. Hur ser dialogprocessen ut, vilka komplikationer kan uppstå 

och hur hanteras dessa?’  

1. Kan Du beskriva ditt arbete och vad Indiska arbetar med för sakfrågor? Vad har Ni för 

engagemang i ansvar- och hållbarhetsfrågor? 

2. Vad är syftet för Er som en vinstdrivande företag när ni ingår en intressentdialog med ett 

en ideell organisation? Varför inleds en dialog från första början? 

3. Vilka är initiativtagande? Är det NGOs som vill ha med Er som ett vinstdrivande i sitt 

arbete eller är det tvärt om? 

4. Vilka är viktiga komponenter för en intressentdialog? 

5. I de initiala mötena, vad diskuteras där? Vilka standardfrågor tas upp? 

6. Vilka personer är det som träffas? Hur frekventa är mötena? 

7. Hur skapas ett förtroende mellan Er och de NGOs Ni arbetar med? 

8. Kan det uppkomma situationer där detta förtroende kan brytas och därav avsluta dialogen?  

9. Vilka finansiella frågor diskuteras mellan Er WaterAid? Hur kommer Ni överens om hur 

stor mängd pengar som ska skänkas? 

10. I frågor om de finansiella medlen, vem bestämmer vilka projekt man ska fokusera på?  

11. Varifrån kommer pengarna? Stiftelser, Kunder, Ägare 

12. Upplever Ni problem med att arbeta med en organisation som har annorlunda 

förutsättningar än Er själva? (Gällande kunskap, ekonomi, storlek etc.) 

13. Vad vi förstått är vattenfrågan viktig för Er. Rent konkret, hur arbetar Ni tillsammans med 

WaterAid för att åstadkomma en förändring inom området?  

14. Hur involverar Ni era medarbetare och kunder i dessa frågor och i ert arbete? 

15. Upplever Ni att intressentdialogen genererar något mer för Er organisation?  

16. När Ni tar fram produktkampanjer med WaterAid vem bestämmer dessa, hur kommer Ni 

överres om hur mycket av er försäljning som ska gå till WaterAids arbete  

17. Genom vår intervju med WaterAid framkom det att Ni för närvarande har ett vilande 

samarbete mellan Er båda. Varför det? Har Ni några framtida projekt på gång? 

18. Ni riktar in er på många olika CSR verksamheter. Hur bestäms vilka projekt som ska 

fokuseras på? Kan det skada andra projekt då man lägger mindre tid på dem? 

19. Hur ser Ni på det faktum att Ni är ett vinstmaximerande företag? Hur ställer sig ägarna till 

Ert starka fokus på CSR? 
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Bilaga 5 – Intervjuunderlag för Lindex 
 

Presentation av författarna och beskrivning av vad studien ämnar undersöka. 

 ’Studien är intresserad av hur arbetet med ansvar- och hållbarhetsfrågor ser ut mellan er som ett 

vinstdrivande företag och en NGO. Hur ser dialogprocessen ut, vilka komplikationer kan uppstå 

och hur hanteras dessa?’  

1. Kan Du beskriva ditt arbete och vad Lindex arbetar med för sakfrågor? Vad har Ni för 

engagemang i ansvar- och hållbarhetsfrågor?  

2. Vad är syftet för Er som en vinstdrivande företag när ni ingår en intressentdialog med ett 

en ideell organisation? Varför inleds en dialog från första början? 

3. Vilka är initiativtagande? Är det NGOs som vill ha med Er som ett vinstdrivande i sitt 

arbete eller är det tvärt om? 

4. Vilka är viktiga komponenter för en intressentdialog?  

5. I de initiala mötena, vad diskuteras där? Vilka standardfrågor tas upp?  

6. Vilka personer är det som träffas? Hur frekventa är mötena? 

7. I dialogen med WaterAid, vilka ämnen diskuterar ni?  

8. Av dessa ämnen ni diskuterar, vart har ni stött på utmaningar för att nå ett samarbete? 

9. Ni ville skapa en vattenpump tillsammans med WaterAid men just detta förslag blev inte 

av, berätta mer om den? 

10. Vad var det som gjorde att ni inte fick en vattenpump? 

11. Hur löste ni det och är ni nöjda med lösningen?  

12. Ser ni ett fortsatt samarbete med Wateraid, vad är det för frågor som diskuteras för 

framtiden?  

13. Har ni några synpunkter på vart pengarna går? 

14.  Genererar intressentdialogen något mer för Er? 

15. Hur involverar Ni era medarbetare och kunder i dessa frågor och i ert arbete? 
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Bilaga 6 – Intervjuunderlag för Citigroup  
 

Presentation av författarna och beskrivning av vad studien ämnar undersöka. 

 ’Studien är intresserad av hur arbetet med ansvar- och hållbarhetsfrågor ser ut mellan er som ett 

vinstdrivande företag och en NGO. Hur ser dialogprocessen ut, vilka komplikationer kan uppstå 

och hur hanteras dessa?’ 

1. Kan Du beskriva Ert arbete och vad Citigroup arbetar med för sakfrågor? Vad har Ni för 

engagemang i ansvar- och hållbarhetsfrågor?  

2. Vad är syftet för Er som en vinstdrivande företag när ni ingår en intressentdialog med ett 

en ideell organisation? Varför inleds en dialog från första början? 

3. Vilka är initiativtagande? Är det NGOs som vill ha med Er som ett vinstdrivande i sitt 

arbete eller är det tvärt om? 

4. Vilka är viktiga komponenter för en intressentdialog?  

5. I de initiala mötena, vad diskuteras där? Vilka standardfrågor tas upp?  

6. Vilka personer är det som träffas? Hur frekventa är mötena? 

7. Hur ser ert samarbete med Stockholms Stadsmission (SSM) ut? 

8. Vad handlar Citifoundation om? 

9. Varför valde ni SSM som ideell organisation, vad var ert syfte? 

10. Vilka projekt arbetar Ni med? 

11. Har det förekommit några förslag på projekt  som inte genomförts? 

12. Upplever ni att samarbetet med NGOs genererar någonting för er? 

(Medarbetarengagemang, good citizen etc.) 

13. Finns det några andra problem som kan uppstå i dialogen mot ett samarbete? 
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Bilaga 7 – Exempelfrågor till analysmodell  
 

Ekonomiskt ansvar 

Mängden finansiella medel 
 

1. Hur mycket pengar kan ni ge ut årligen/ hur mycket tar ni emot?  

2. Hur mycket spelar storleken på företagen roll i dessa sammanhang?  

3. Tar ni som NGO emot alla donationer från företag? 

4. Hur kommer ni fram till hur mycket pengar som te x. en runda-upp kampanj ska ge?  

 

Riktning av finansiella medel 
 

5. Vem bestämmer vart pengarna ska gå?  

6. Kan det variera?  

7. Varför får inte företag göra vad de vill med de pengar de donerar?  

8. Uppstår det konflikter vad gäller denna riktning av pengar? Hur löser ni det? 

 

Pengarnas ursprung 
 

9. Hur kräsna är ni vad gäller mängd och vart pengarna kommer ifrån? 

10. Vilken typ av företag skulle ni inte ta emot pengar från? 

 

Kunskap och kompetens 
 

11. Vilken är er viktigaste resurs i ert arbete med ansvar- och hållbarhetsfrågor? 

12. Vad kan ni sakna för typ av resurs från er samarbetspartner? 

13. Har de olika resurserna legat som grund för någon typ av konflikt? 

 

Företagens vinstintressen 
 

14. Har företagens vinstintressen legat som grund för några komplikationer? 

15. Har det faktum att NGO är ideella legat som grund för några komplikationer?  

Socialt- och miljömässigt ansvar 

Syfte och mål med intressentdialogen 
 

16. Vad är det för mål ni har med intressentdialogen?  

17. Vad har ni för praktiska mål i framtiden? 

18. Hur kommer ni överrens om dessa mål?  

19. Uppstår det några konflikter i sökandet för ett gemensamt mål?  

Praktiskt arbete  
 

20. Hur arbetar ni mot dessa mål ni har satt upp?  

21. Vilka resurser är det som krävs för detta arbete?  

22. Hur mycket tid brukar ett projekt ta från början till slut?  

 

 

Medarbetarengagemang 
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23. Vad anser ni att arbetet med ansvar- och hållbarhetsfrågor genrerar för er som 

NGO/vinstdrivande företag? 

24.  Vad ser ni att ett ökat medarbetarengagemang kan generera för Er? 

 

Kundengagemang 
 

25. Hur reagerar samhället på ert arbete med ansvar- och hållbarhetsfrågor? 

26. Hur arbetar ni med att få med samhället på Era värderingar? 

27. Om ni möter motstånd utifrån hur hanteras detta? 

28. Hur tas olika kampanjer fram? 

29. Hur tas dessa emot av konsument?  

 

Välgörenhetsarbete 
 

30. Vad finns det för andra sätt för företag att hjälpa till än att donera pengar? 

31. Hur ställer sig företag till den sortens volontärarbete?  

32. Vilka problem uppstår i denna typ av välgörenhetsarbete?  

33. Hur undviker ni dessa problem?  
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Bilaga 8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagen 

 

Indiska 

 

Citigroup 

 

IKEA 

 

HP 

 

ICA 

 

Lindex 

 

Första 
kontakt 

 

25/3 

 

21/4 

 

21/4 

 

22/4 

 

22/4 

 

4/5 

Andra 
kontakt 

 

- 

 

- 

 

5/5 

 

- 

 

5/5 

 

- 

 

Svar om 
medverkan 

 

Ja 
 

Ja 
 

Inget 
svar 

 

Ja 
 

Inget 
svar 

 

Ja 

 
NGO 

 

Naturskydd-
föreningen 

- 
Indiska 

 

 
Friends 

- 
HP 

 
WaterAid 

- 
Indiska & 

Lindex 
 

 
SIDA 

- 
Indiska 

 
Green- 
Peace 

 

 
Sleep- 
Well 
AB 

 
SSM 

- 
Citigroup 

 

Första 
kontakt 

 

 
26/4 

 
22/4 

 
26/4 

 
26/4 

 
26/4 

 

21/4 

 

24/4 

 

Andra 
kontakt 

 

  
30/4 

     

 

Svar om 
medverk

an 
 

 

Nej, hänvisar 
till policy-
dokument. 

 

Ja 
 

Ja 

 

Nej, 
tack 

 

Ja, dock 
för lite 

underlag 

 

Ja 
 

 

Ja 
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Bilaga 9  
 

 

 

 

Organisation 

 

Titel 

 

Respondent 

 

Datum 

 

Typ av 
kontakt 

 

Tid 
(T:M) 

 

Indiska 

 

Ekonomichef 

 

Johan 
Pettersson 

 

 

2015-04-01 

 

Besöks-
intervju 

 

1:09 

 

Friends 

 

Sponsoransvar 
 

 

Åsa Carlsson 
 

2015-04-25 

 

Mejl 
 

 
 

Sleep Well 
AB 

 

Grundare 
& ägare 

 

 

Jan-Peter 
Bergkvist 

 

2015-04-24 

 

Telefon 

 

0:47 

 

Water Aid 
Ansvarig 
företags- 

samarbete 
 

 

Helene 
Brinkenfeldt 

 

2015-05-04 
 

Besöks-
intervju 

 

1:02 

 

 

Citigroup 

 

Executive 
Assistant & 

Communication 
Director 

 

Christina 
Eklöf & 
Anneli 

Sundström 

 
 

2015-05-05 

 
Besöks-
intervju 

 
0:57 

 

Lindex 

 

Corporate 
Communication 

 

Linda 
Skogsberg 

 

2015-05-11 
 

Mejl 
 

 

 

HP 

Controllership 
Sweden - GBS 

Nordic 
Coordinator 

 

Katarina 
Sterner- 
Jansson 

 
2015-05-11 

 
Mejl 

 

 

Indiska 

 

Hållbarhets-
ansvarig 

 
 

Lotta Amsén 
 

2015-05-13 

 

Besöks-
intervju 

 

1:30 

 

Stockholm 
Stadsmission 

 

 

Kommunika-
tion & insamling 

 

Maria 
Bergman 
Kosinski 

 

2015-05-18 
 

Telefon 
 

0:27 


