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Sammanfattning 
Corporate social responsibility (CSR) är en praktik som trots sin frivilliga innebörd blivit ett 

välförankrat element i organisationer och den verksamhet de bedriver. Mot bakgrund av detta 

syftar denna uppsats att utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv undersöka de kontextuella 

sammanhang och villkor som ligger till grund för att CSR idag betraktas som ett vedertaget 

instrument inom företagsstyrning. Studien ämnar att kartlägga gemensamma uppfattningar om 

dessa villkor samt på vilket sätt företag väljer att adressera CSR utifrån dessa villkor. Med hjälp 

av semistrukturerade intervjuer har vi hört nio chefer inom CSR och hållbarhet belyser en tilltro 

till mellanstatliga direktiv; där FN:s Global Compact fungerar som ett ledsnöre för organisatorisk 

styrning som följaktligen utgör en interorganisatorisk standard för företag att förhålla sig till. 

Vidare konceptualiseras denna styrning genom verksamhetsnära strategier och processer, där 

omfattande delar av värdekedjan ses över och åtgärdas med olika CSR-inriktade initiativ. Denna 

verksamhetsnära förankring av CSR betraktas av respondenterna som ett konkurrensmedel för att 

vinna affärer, med uppfattningen om att det är en vital del i affärsverksamheten för att kunna 

legitimera sig gentemot andra kundföretag, i synnerhet större företag. Detta skapar en rationell 

mytbildning; en gemensam uppfattning om att företag måste involvera CSR i verksamheten för 

att ha en möjlighet att vara långsiktigt lönsamma. Det är i dessa interorganisatoriska relationer 

som vi, genom att betrakta CSR som en institution, belyser praktikens “tvingande” påverkan på 

stora företag, och därigenom ifrågasätter dess frivillighet ur ett organisationssociologiskt 

perspektiv. 
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1. Inledning 
Corporate Social Responsibility (CSR) har sedan 1950-talet blivit en allt vanligare praktik bland 

företag, och hänvisar till olika sätt att visa ansvarstagande gentemot samhället (Carroll, 2008, s. 

1). Försöken till att definiera vad CSR verkligen innebär är många, och det saknas konsensus 

kring hur stort ansvaret bör sträcka sig och på vilket sätt hur ansvaret ska tas (Brammer et al, 

2012 s. 18). McWilliams och Siegel (2001 s. 117) lyfter en central aspekt i idén om CSR genom 

att beskriva det som olika praktiker som ligger utanför företagets uppdrag att generera vinst, 

liksom utanför deras skyldighet att följa lagen. Det syftar alltså till en i grunden frivillig handling 

inom ramarna för affärsverksamhet. Det är således ett samhällsansvar som företag åtar sig vars 

riktning och nivå av engagemang är upp till företagen själva att besluta om. I Sverige regleras 

sådant ansvarsarbete enligt lagen (SFS 2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (SFS 

1995:1554), utifrån vilken stora företag är skyldiga att i sin årsredovisning delge information om 

hur de arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter 

och motverkande av korruption. 

Men lagen kräver inte att man arbetar med CSR och den säger heller ingenting om vad eller vem 

man ska rikta arbetet mot. CSR tar istället avstamp i rådande samhällsproblem, och de samtal 

som förs kring dessa. Det är därför viktigt att förstå vad som styr företag mot att arbeta med 

CSR, och därigenom få insikter om vad som styr dem mot att arbeta inom särskilda 

fokusområden. Vidare är CSR inbäddat i en affärsverksamhet, och kan därmed utgöra en 

paradoxal motsättning mellan företagets uppdrag att generera vinst och samtidigt uppfylla 

förväntningar på att tjäna samhälleliga syften (Brammer et al. 2012, s. 12). Utifrån det 

perspektivet belyses också tyngden av att iaktta vems intressen organisationen i fråga tjänar; 

aktieägarnas eller samhällets? 

Men trots att CSR vid första anblick kan förefalla kontraproduktivt ur lönsamhetssynpunkt, har 

denna företagspraktik idag befäst sig i en global utbredning vars framfart går över såväl 

verksamhetsgränser som nationella gränser. Brammer et al. (2012, s. 15) beskriver den 

transnationella spridningen av CSR som en institutionaliseringsprocess där multinationella 

företagsjättar, genom sitt CSR-arbete, utgör eftersträvansvärda förebilder för både små och stora 

aktörer i näringslivet. Samtidigt har trenden om CSR utifrån idén om ansvarsplikt gentemot 

samhället dynamiskt omorienterat den globala marknaden och ekonomin. Den har tillskrivit 
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erkännande till att alla intressentgrupper är viktiga för organisationens fortsatta överlevnad 

(Alunchna & Idowu, 2017, s. 1). CSR-arbetets rådande villkor placerar ett potentiellt stort 

inflytande och autonomi hos stora företag i beslut om att avgöra vad som är viktiga 

samhällsproblem för dem att arbeta med och hur det arbetet ska bedrivas, samtidigt som 

fenomenet vittnar om företagens nära relation till samhället. 

Utifrån ett perspektiv där näringslivet är i beslutstagarposition i planeringen av potentiellt stora 

samhällsinsatser, är det väsentligt att undersöka vilka kontextuella strömningar som styr denna 

till synes frivilliga likriktning mot att arbeta med CSR, samt hur den styrningen resulterar i att 

företag väljer att adressera särskilda CSR-frågor. 

  

1.1 Syfte och frågeställning 

Med vår undersökning avser vi att kartlägga de förutsättningar och villkor som resulterat i att 

företag uppvisar enhetlighet med andra organisationer genom en implementering av CSR i sin 

verksamhet. Detta utifrån observationen att CSR-arbetets omfattning i näringsverksamhet ger 

uttryck för en viss grad av koordinering av företag som tycks ha ambitioner på att uppvisa 

harmoni med omvärldens förväntningar. Utifrån det perspektivet blir det tydligt att 

interorganisatoriska och samhälleliga förbindelser är betydelsefulla för att förklara styrningen i 

en skenbart frivillig likriktning. Vår studie syftar således till att besvara följande frågeställning: 

 

1.2 Frågeställning 

• Hur styrs företag av kontextuella villkor och förutsättningar mot att arbeta med särskilda 

CSR-frågor?  

 

1.3 Avgränsningar 

Den här analysen kommer att vara begränsad till arbete av frivilligt utformad karaktär som ger 

uttryck för ett ansvarstagande för både människa och miljö i företagets omgivande samhälle. 

Analysen kommer således inte att beröra sådant arbete som exempelvis är reglerat av lag; 
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ansvarstagande gentemot anställda genom Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) kommer därför 

inte att beröras i analysen. Vidare analyseras företag av både statligt, publikt och privat ägande 

eftersom CSR-arbetets utformning, oavsett ägarstruktur, är frivilligt. Utgångspunkten för vårt 

urval är att de omfattas av samma lagstiftning och innefattas av en gemensam marknadslogik i 

syfte att vara en vinstdrivande organisation. Vi utgår även från svenska förhållanden där man i 

ett utvecklat välfärdssamhälle bedriver sådant arbete riktat mot samhällsförbättring. Dock 

kommer internationella relationer och utländska influenser som påverkansfaktor att belysas i 

presentationen av vår data, i och med att spridningen av CSR-arbete är ett globalt fenomen. Vi 

avser inte att med vår analys att utvärdera vilka faktorer som styr företagen mest, utan menar att 

skapa en målande bild av ett sammanhang där ett flertal faktorer utgör styrningsriktningar för 

företagen att orientera sig genom.  

 

1.4 Disposition 

I kommande kapitel kommer vi att beröra bakgrunden till CSR-arbetet genom att beskriva dess 

historiska utgångspunkt samt ge en översikt över hur konceptet CSR förklarats och omvandlats 

över tid i samband med att arbetet brett ut sig i det globala näringslivet. Dessutom behandlas den 

tidigare forskning som gjort i ämnet, där vi redogör för hur CSR undersökts som institution samt 

vilka samhälleliga och organisatoriska relationer och perspektiv som varit centrala för 

institutionaliseringen av CSR. I det tredje kapitlet kommer vi att beskriva den nyinstitutionella 

teorin och dess begrepp som underbygger vår analys. I det fjärde kapitlet kommer vi att beskriva 

vår metodologiska ansats, vårt urval, samt ge en redogörelse för vårt analysförfarande. I det 

femte kapitlet presenteras resultatet av vår analys i en syntes av vår data och vårt teoretiska 

ramverk. I det sjätte och avslutande kapitlet kommer vi att diskutera våra resultat i förhållande 

till tidigare forskning och vår knyta an våra resultat till tidigare forskning, teori och metodval. 

Avslutningsvis kommer vi också att presentera några förslag för framtida forskningsprojekt. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar vi först Corporate Social Responsibility och redogör för begreppets 

varierade definition och breda tillämpning. Därefter redovisar vi den forskning som tidigare 

gjorts inom området, och diskuterar CSR ur ett institutionellt perspektiv. 

 

2.1 Begreppsdiskussion och tillämpning 

Företag har en lång historik av att visa ansvar för det omgivande samhället och dess människor. 

Djelic och Etchanchu (2017, s. 645-50) beskriver en historisk övergång av CSR-arbete, där 

makten över arbetets utformning utgick från ägandet av stora fabriker. Den eran kännetecknades 

av att filantropiska insatser; sponsring och donationer blev det vanligaste sättet att visa sitt ansvar 

gentemot samhället. Men förutsättningarna förändrades i och med att stora företag börsnoterades, 

och ägandet och beslutsmakten skingrades genom aktieägande. Företagens auktoritära position 

och maktställning  späddes ut ytterligare i och med framväxten av intressentperspektivet och det 

inflytande som gavs till olika intressentgrupper (Brammer et al., 2012 s. 10). Denna historiska 

utveckling omförhandlade drastiskt den kontext som CSR-strategin formuleras utifrån.  

Man började göra de första försöken att definiera CSR-begreppet i början av 1950-talet (då kallat 

Social Responsibility), men trots den uppmärksamhet som begreppet gavs i akademiska samtal 

har man än idag, 2020, inte lyckats komma fram till en entydig definition om vad CSR 

egentligen innebär. Snarare är det ett mycket ifrågasatt begrepp som definierats i en mångfald av 

diskurser och inte sällan med kontrasterande eller diffusa meningar (Brejning 2012, s. 29). Ett 

exempel på en sådan definition som inte ger några tydliga avgränsningar av begreppets innebörd 

presenterades i Howard Bowens Social Responsibilities of the Businessman ([1953] 2013, s. 6): 

“It refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or 

to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our 

society.” 



   

   

  

5 

Walton (1967, s. 18 se Carroll, 2008, s 6) försökte sedan precisera innebörden av begreppet, 

genom att peka på att den nära relation som företag och samhället har innebär att både samhällets 

och företagens mål måste ta hänsyn till varandra: 

“In short, the new concept of social responsibility recognizes the intimacy of the relationships 

between the corporation and society, and realizes that such relationships must be kept in mind by 

top managers as the corporation and the related groups pursue their respective goals.” 

Walton (1967 se Carroll, 2008, s 6) betonade vikten av organisationers självbestämmande roll i 

samhället, och erkände det faktum att ekonomiska vinster kopplade till CSR är svåröverskådliga 

och ofta omätbara. Andra definitioner uppmanade snarare företag till att vara ansvarstagande: 

“Business is and must remain fundamentally an economic institution, but ... it does have 

responsibilities to help society achieve its basic goals and does, therefore, have social 

responsibilities. The larger a company becomes, the greater are these responsibilities, but all 

companies can assume some share of them at no cost and often at a short‐run as well as a long‐

run profit.” (Steiner, 1971, s. 164 se Carroll, 2008 s. 8). 

Oavsett definition är den centrala utgångspunkten i samtalet att företag är en del av samhället 

och därmed även bör ansvara för sin omvärld. Något som är problematiskt med CSR-begreppet 

är dock att det används för att beteckna olika praktiker som skiljer sig avsevärt i uttryck, 

omfattning och implementering (Brejning 2012, s. 29). Hill et al. (2003, s. 340) belyser att 

konceptet CSR härleds ur relationen mellan affärsverksamhet och samhället, men att det är ett 

flyktigt och svårfångat begrepp i och med att det underbyggs av aktuella idéer och attityder 

vilket gör att dess innebörd ständigt förändras i takt med de aktuella problem som samhällen står 

inför. Vidare skiljer sig innebörden av CSR avsevärt mellan utvecklingsländer och välfärdsstater 

(Backlund Rambaree, 2016, s. 32). Trots begreppets flyktiga natur finns emellertid ytterligare en 

grundläggande samstämmighet mellan definitionerna av CSR, nämligen fenomenets frivillighet 

(Brammer et al., 2012 s. 5). 

Under 1990-talet stagnerade begreppsdiskussionen. Istället användes CSR-konceptet som en 

baspunkt för att utveckla närliggande och kompletterande koncept och teman, ex; corporate 

social performance (CSP), corporate citizenchip och hållbar utveckling – något som jämförts 
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med den klassiska uppfattningen av CSR (se Sison, 2009; Van Marrewijk, 2003; Matten et al, 

2003). Termen ‘hållbar utveckling’ introducerades genom ‘Bruntlandrapporten’ som 

publicerades av FN 1987 (WCED, 1987). Det är ett begrepp som syftar till att konceptualisera 

beslutsprocesser som har sin utgångspunkt i en kombination av ekonomisk tillväxt och 

miljömedvetenhet (Osorio, Lobato & Castillo, 2005 s. 502). En hållbar utveckling definieras av 

kommissionen som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (WCED, 1987). Detta är emellertid ett 

koncept som, trots sin mellanstatliga förankring, fått utstå akademisk granskning och föranlett 

kontroverser med anledning av definitionens implicita beskaffenhet och vaga begränsning 

(Osorio, Lobato & Castillo, 2005 s. 502). Likväl har ingen institution ifrågasatt konceptets 

nödvändighet (Ibid, 2005 s. 502). 

På samma sätt ifrågasätts inte nödvändigheten i CSR, utan snarare har det kommit att bli en 

legitim förväntan att företag ska engagera sig för ansvarstagande initiativ, trots begreppets 

frivilliga utformning. Samtal om ’lönsamhet’ kretsar inte sällan kring ’hållbarhet’ (Istner-Byman, 

2019, 23 april), och CSR betraktas många gånger vara en grundförutsättning för att bedriva 

affärsverksamhet (Vene, 2010, 2 nov). Vidare kan institutionaliseringen av CSR uppfattas inom 

en mängd olika områden; dels i att många stora företag numera har en CSR-avdelning med 

ansvarig chef, dels genom marknadsföring och varumärkesprofilering, dels bokslut, men också 

det faktum att börsmarknaden tillhandahåller register som tillåter investerare att filtrera bland 

hållbara företag (Brammer et al., 2012 s. 10). Det har till och med upprättats ISO-standarder 

inom CSR, vilket har kommit att influera EU-kommissionens definition av CSR:  

“The responsibility of enterprises for their impacts on society and outlines what an enterprise 

should do to meet that responsibility.” (European Commission, 2011). 

Den politiska konstruktionen av CSR, och dess frivilliga implementering, underlättar att förstå 

förlikningen i den tillsynes paradoxala motsättningen mellan lönsamhet och socialt 

ansvarstagande (Brammer et al., 2012 s. 11). Implementeringen av CSR är ofta kongruent med 

affärsverksamheten, vilket gör incitamenten till CSR mer instrumentella snarare än moraliska 

(Aguilera et al., 2007 s. 403). Detta leder följaktligen till en problematisering av huruvida CSR 

faktiskt bidrar till de effekter som initiativen åsyftar, och om dessa frågor enbart adresseras 

utifrån ekonomisk vinning. Istället för att blott betrakta CSR som ett frivilligt ingripande för 
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ökad lönsamhet, behöver CSR studeras som en beståndsdel i ett bredare fält av institutioner som 

påverkar organisatoriskt beteende (Brammer et al., 2012 s. 20). Den frivilliga utformningen av 

CSR är således en styrmekanism vars effektivitet är avhängig dess kopplingar till andra typer av 

institutionaliserade styrmekanismer (Ibid, 2012 s. 20). 

 

2.2 CSR ur ett institutionellt perspektiv 

Tillsammans med en utökad bredd av närbesläktade koncept och praktiker, finns idag även en 

stor spridning av teoretiska infallsvinklar och metodologiska tillvägagångssätt inom studier i 

CSR, ågot som knappast har underlättat i forskningen om ämnet (Bice, 2017). Garriga & Melé 

(2004) har kartlagt de huvudsakliga teoretiska angreppssätten som används inom CSR-studier, 

och kategoriserat dessa i fyra grupper: (1) Instrumentella teorier, som endast ser CSR som ett 

instrument för ökade intäkter. (2) Politiska teorier, som betonar företagens maktrelation 

gentemot samhället och deras ansvar inom den politiska arenan. (3) Integrerade teorier, som till 

skillnad från de politiska, fokuserar på de samhälleliga krav som finns och integreringen av dessa 

i affärsverksamheten, med uppfattningen att företag befinner sig i en beroendeställning till 

samhället. (4) Den fjärde gruppen kallas etiska teorier, vilka är av den uppfattning att relationen 

mellan företag och samhälle är inbäddad i etiska värderingar, och menar att företag har en etisk 

skyldighet att ägna sig åt CSR. 

Mycket forskning har riktat sig mot att avgöra huruvida CSR är lönsamt eller inte, genom försök 

att utvärdera relationen mellan CSR-angränsande initiativ och ekonomiska resultat (ex; Subroto 

et al, 2018; Lee et al, 2013; Ruf et al, 2001; Roman et al, 1999; Aupperle et al, 1985). Relativt få 

har emellertid undersökt hur institutionella faktorer påverkar spridningen och utvecklingen av 

CSR (Jones, 1999; Jackson & Apostolakou, 2010; Brammer et al, 2012). Samtida forskning i 

ämnet föreslår att CSR bör betraktas och undersökas som en institution (Bice, 2017). Bondy et al 

(2012) och Bice (2017) framhåller att CSR är en institutionaliserad praktik bland multinationella 

företag, och att CSR således behövs analyseras utifrån institutionella kontexter och sociologiska 

mekanismer. Företag är agenter, och därmed aktörer som behöver ta hänsyn till såväl 

intressentgrupper som sociala påtryckningar (Meyer, 2010, s. 3). Det nyinstitutionella 

perspektivet kan således bidra till en förståelse av hur institutioner påverkar organisatoriska 
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beteenden (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). Vidare undersöks kopplingar 

mellan organisatoriskt agerande och legitimitet, vilket ur ett makroperspektiv riktar en 

uppmärksamhet mot institutionaliserande påtryckningar (Bice, 2017). Konceptet CSR vilar i stort 

sett på paradoxen mellan att vara ett frivilligt engagemang eller en social förpliktelse i och med 

fenomenets breda institutionalisering (Brammer et al, 2012 s. 10). Inom nyinstitutionella studier 

finns likafullt en generell uppfattning om att CSR influeras av sociala normer (Bice, 2017). 

Brammer et al (2012) framhåller istället CSR som en institutionaliserande styrning och 

påverkansfaktor i sig. De mest uppenbara exemplen finner de i globala institutioner som FN:s 

Global Compact, och International Standards Organization med sin lansering av ISO 26000 (ibid 

s. 15). Dessa mellanstatliga riktlinjer syftar till att institutionalisera CSR på en global nivå genom 

skapandet av normer, regler och standardiserade procedurer för CSR (ibid s. 15). På grund av de 

juridiska begränsningar som finns för transnationella institutioner att driva nationella lagförslag, 

ter det sig därför mer lämpligt att föreslå ett ramverk där företag genom självreglering kan 

realisera de riktlinjer som föreslås i direktiven. De multinationella företagen tilldelas således en 

funktion att institutionalisera CSR, och därigenom främja en hållbar samhällsutveckling 

(Brammer et al, 2012 s. 16).  

På grund av CSR-begreppets inkonsekvens, och konceptets bestridda innebörd och breda 

tillämpning, understryker Brejning (2012, s. 29) utifrån en institutionell ansats att CSR inte kan 

betraktas som någonting annat än en fritt flytande idé; sådana idéer som saknar koherens och 

konsensus, saknar en tydlig och konkret struktur och kan därför inte övervägas att utgöra den 

kognitiva eller idémässiga strukturen av en institution. De kan istället ses som oberoende koncept 

inom institutioner; mindre institutionaliserade normer och mer fritt flytande konceptuella 

föreställningar, med potentialen att underbygga men också utmana rådande institutioner (Ibid, 

2012 s. 29). Det finns med andra ord en gemensam kognitiv uppfattning om att CSR är 

betydelsefullt, men samtidigt ingen gemensam mening om vad CSR ska innefatta och begränsas 

till.  

I enlighet med det institutionella perspektiv som presenteras av Brejning (2012) kommer vi att i 

denna uppsats beröra CSR som en ‘fritt flytande idé’, samt betrakta termen som ett paraply-

begrepp för likartade koncept och praktiker. Vidare vill vi undersöka den självreglerande 

aspekten av CSR: I och med fenomenets frivilliga utformning och breda tillämpning samt 
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organisationers olika förutsättningar, förefaller det rimligt att vissa områden inom CSR får mer 

uppmärksamhet än andra. Det är utifrån detta intressant att undersöka vilka faktorer som styr de 

gemensamma organisatoriska beteenden som företag uppvisar i relation till sitt arbete med CSR. 

 

 

3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel redogör vi för det teoretiska ramverk som ligger till grund för vår empiriska 

undersökning och analys. Här avhandlas den institutionella ansatsen, tillsammans med 

nyinstitutionella begrepp som vi funnit relevanta i förhållande till vår studie. 

 

3.1 Organisationsteoretisk bakgrund 

Den institutionella teorin utvecklades som en reaktion mot den traditionella organisationsteorin 

och dess klassiska synsätt att betrakta organisationer som rationella aktörer som effektivt uppnår 

önskade målsättningar utifrån logiskt grundade resonemang (Johansson, 2006, s. 17; Eriksson-

Zetterquist, 2009, s. 5). Det institutionella perspektivet framhåller istället att organisationers 

handlingsfrihet är begränsade av ’institutionella regler’ i deras omgivning, och att rationella 

beslut hämmas av dessa regler (Johansson, 2006, s. 18). Teorins centrala utgångspunkt är därmed 

att organisationsförändringar inte i första hand drivs av rationella beslut, utan att dessa 

förändringar snarare sker för att organisationen ska agera i linje med omvärldens förväntningar. 

Följaktligen belyser teorin hur organisationer påverkas av sin omgivning och andra 

organisationer inom den, dvs. hur organisationer tenderar att följa dessa ‘institutionella regler’ 

som etablerats inom organisatoriska kontexter (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 5). 

1977 publicerade Meyer & Rowan artikeln Institutionalized Organizations: Formal Structure as 

Myth and Ceremony, som kom att bli ett banbrytande bidrag inom organisationssociologin, och 

så småningom grundbulten i den nya institutionella teoribildningen. Författarna kritiserade 

betydelsen av teknisk effektivitet, som värderades högt inom dåtida teoribildningar (ex. 

Contingency Theory och Resource Dependence Theory). Meyer & Rowan (1977) ifrågasatte att 
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teknisk effektivitet skulle vara det enda organisationer tog i beaktning vid beslut gällande 

organisatoriska förändringar, och menade istället att organisationsförändringar långt ifrån alltid 

syftar till att öka organisationens effektivitet (Stern, 1999, s. 80). Utöver det institutionella 

perspektivet som nämnts ovan, fokuserar den nyinstitutionella teorin på organisatoriska 

processer och strukturer som är gemensamma för hela branscher, och därtill sträcker sig över 

såväl funktionsgränser som geografiska gränser (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 64). I artikeln 

(1977) presenteras ett antal begrepp som fortfarande är centrala inom den nyinstitutionella 

organisationsteorin, såsom rationaliserade myter, legitimitet, organisatoriska fält och isomorfism 

(Meyer & Rowan, 1977). Dessa kommer att förklaras mer ingående i nästa avsnitt.  

Enligt den nyinstitutionella teorin underbyggs institutioner av delade kognitiva strukturer; dvs. 

gemensamma ”föreställningar och idéer som utvecklas utan att vara medvetet konstruerade, och 

som rutiniseras utan att deras antaganden och riktighet ifrågasätts” (Stern, 1999, s. 82). I det 

avseendet uppvisar den nyinstitutionella teorin betydande likheter med Berger & Luckmanns 

(1966) klassiska verk The Social Construction of Reality. Där beskriver man institutioner som 

produkter av mänskligt agerande, m.a.o. sociala konstruktioner, som mer eller mindre har växt 

fram ur slumpartade situationer (Berger & Luckmann [1966] 1991). Institutioner har som 

funktion att minska osäkerhet; de bistår med vägledning för hur olika förfaranden bör gå till, och 

följaktligen återspeglar de ’regler’ som skapats av människor under generationer (Nee, 1998, s. 

8). Därigenom understödjer institutioner processer i vårt beslutsfattande, samtidigt som de också 

begränsar vår tolkning och varseblivning av omvärlden. Sammanfattningsvis ser en 

nyinstitutionell teoretiker en institution som ”[…] en uppsättning av normativa och regulativa 

strukturer eller symboliska system som uttrycker en kollektiv delad uppfattning som kan vara 

mer eller mindre uttalad och medveten och mer eller mindre tydlig och synlig” (Ahrne & 

Papakostas, 2014, s. 47; jfr Scott, 1995, s. 33-34). Det är mot bakgrund av institutioner och den 

mytbildning som skapas ur dem, som den nyinstitutionella teorin med sina begrepp söker 

förklara hur organisationer agerar, och varför organisationer tenderar att efterlikna varandra. 
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3.2 Nyinstitutionella begrepp 

De nyinstitutionella begreppen är nära sammanflätade med varandra, och antyder en typ av 

process eller utveckling där begreppen tillsammans ger varandra inbördes förklaringskraft. Den 

nyinstitutionella begreppsbildningen används i denna uppsats för att söka förklara institutionella 

mekanismer i en organisatorisk kontext relaterad till CSR. Detta för att besvara frågeställningen: 

Hur styrs företagen av sina kontextuella villkor och förutsättningar mot att arbeta med särskilda 

CSR-frågor? Avslutningsvis kommer vi att precisera den teoretiska tillämpningen i uppsatsen, 

med anledning av studieområdets många definitioner och skilda uppfattningar. 

 

3.2.1 Legitimitet och rationell mytbildning 

Legitimitet är ett centralt begrepp inom den nyinstitutionella teorin, och presenterades av Meyer 

& Rowan (1977) som en alternativ förklaring till varför organisationer agerar som de gör. Den 

konventionella premissen är att en rationell formell organisationsstruktur bör vara det mest 

effektiva sättet att samordna och styra en verksamhet. Men ett flertal studier inom byråkrati och 

beslutsfattande visar på att organisationers ageranden inte alltid kan förklaras av rationella 

överväganden eller härledas till organisationens formella struktur (ex: Breslin & Wood, 2016; 

Ozdil & Hoque, 2016; 6, 2014; Brunsson, 2007). Enligt det nyinstitutionella perspektivet bidrar 

inte organisationens formella struktur till att koordinera eller kontrollera verksamheten. Inte 

heller anses den formella strukturen kongruent med organisationens interna krav och 

arbetsaktiviteter. Snarare bidrar den med legitimitet genom att spegla de olika typer av 

rationaliserade myter som institutionaliserats i organisationens omgivning (Eriksson- 

Zetterquist, 2009, s. 65-66). Dessa myter ses ofta som både självklara och nödvändiga, och kan 

innefatta alla delar av organisationsschemat (såsom avdelningar, befattningar, ansvarsområden 

och lydnadsförhållanden) samt andra strukturella delar i organisationen som exempelvis 

målsättningar, policys, riktlinjer och produktionskedjor. 

Med andra ord kan organisationers ageranden i många fall härledas till att försöka erhålla ökad 

legitimitet snarare än en process av rationellt övervägande. D.v.s. att organisationer 

slentrianmässigt inför procedurer, investerar i nya datasystem, upprättar policys, antar nya 

praxis, döper om yrkesbefattningar, etc. för att framstå som riktig/lämplig, rationell och modern. 
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Effekterna av de rationaliserade myterna tas för givet av intressenter, och exemplifierar en 

kognitiv institution; en självklar, eftersträvansvärd och gemensamt vedertagen föreställning, som 

följaktligen påverkar intressenter och samhällsaktörer utan att de nödvändigtvis är medvetna om 

det (Meyer & Scott, 1983 se Stern, 1999, s. 82). Zucker (1977, s. 726) beskriver dessa som 

’sociala fakta’, och att anpassningar till dessa vedertagna föreställningar och institutionaliserade 

idéer görs eftersom de betraktas som elementära förutsättningar för att en organisation ska 

framstå som seriös.  

 

3.2.2 Isomorfism och organisatoriska fält 

Meyer & Rowan (1977) menar att organisationer utvecklar sina formella strukturer till att likna 

varandras, vilket resulterar i en homogenisering av hela branscher; exempelvis de NPM-reformer 

(New Public Management) som gjorts under de senaste decennierna inom offentlig sektor (Liff, 

2015). Denna likriktning bidrar till att institutionalisera dessa rationella myter hos organisationer, 

men förklarar också hur samtida normer och politiska värderingar kan genomsyra organisationer. 

Bryter man homogeniteten kan detta tolkas som ett uppror mot rådande “regler”  – något som 

Sölvesborgs kommun fick erfara när man gjorde en ny tillämpning av kommunens regler för 

flaggning förra året (Kommunkansliet, 2015; Kolsjö, 2019, 14 sep). Enligt den nya tillämpningen 

av regelverket ska bl.a. ‘regnbågsflaggan’ inte hissas på kommunala byggnader, vilket har lett till 

protester (Sjögren, 2019, 15 sep). När tidningen Världen Idag såg över flaggningsreglerna bland 

svenska kommuner blev det tydligt att regnbågsflaggan på flera ställen i landet “[...]fått status 

som en slags officiell symbol”, eftersom hissandet av regnbågsflaggan många gånger behandlas 

explicit i de kommunala regelverken (Teglund, 2019, 18 sep). 

Organisationer uppvisar nämligen en påfallande homogenitet i sina sätt att arbeta 

legitimitetsskapande (Ozdil & Hoque, 2016; Li & Ding, 2013; Yang, Fang & Huang, 2007). Man 

förklarar denna likriktning med begreppet isomorfism (från grekiskan: iso = lika, morph = form), 

en process genom vilken likartade organisationsförändringar sprider och fortplantar sig i allt fler 

organisationer inom samma organisatoriska fält (DiMaggio & Powell, 1983). Organisatoriska 

fält innefattar organisationer som tillhör samma marknadssegment, och inrymmer såväl 

konkurrenter som samarbetspartners och leverantörer (Stern, 1999, s. 81). Begreppet 

’organisationsfält’ belyser därmed att organisationer skapar, och skapas av, sin omgivning, 
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samtidigt som ’isomorfism’ ger en uppfattning av hur organisationer blir alltmer lika i sin 

formella struktur (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 72). 

Institutionell forskning delar ofta upp begreppet ‘organisatoriska fält’, och skiljer då mellan  

institutionella fält och tekniska fält. Institutionella fält karaktäriseras av institutionella regler, 

som organisationer behöver anpassa sig till för att erhålla legitimitet (Meyer et al., 1981), där 

legitimiteten fungerar som ett konkurrensmedel för organisationens överlevnad (DiMaggio & 

Powell, 1983, s. 150). Tekniska fält å andra sidan, är typiska för industriella företag och 

karaktäriseras av teknisk effektivitet; där organisationers konkurrensfördelar härleds till effektiva 

och produktiva lösningar inom arbetsprocessen (Scott & Meyer, 1991, s. 123). Sedan 1990-talet 

har forskare emellertid ifrågasatt denna särskiljning, och menar snarare att det inte finns några 

renodlade ‘tekniska’ organisationer (Meyer & Scott & Deal, 1992; Scott, 1995; Scott 1998). Idag 

har denna särskiljning av ‘fält’ närmast eroderat; Jacobsen & Thorsvik (2008, ss. 213, 218-219) 

framhåller istället att organisationer omges av både en institutionell (normer, värderingar, 

förväntningar) och en teknisk (kunder, konkurrenter, leverantörer) omvärld. Vidare liknar 

Rothenberg (2007) dessa fält vid ‘påtryckningar’, och framhåller att beslutsfattande inom 

hållbarhetsområdet i själva verket är reaktioner på institutionella och tekniska påtryckningar. 

DiMaggio & Powell (1983) har identifierat 3 olika drivkrafter (alt. påtryckningar) av 

isomorfism; tvingande, imiterande och normativ. Tvingande isomorfism kommer från politiska 

påtryckningar och statlig kontroll. Även stora (och legitimt ansedda) organisationer inom 

branschen anses ha en ”tvingande” påverkan och dikterar i hög grad villkoren för hur formella 

strukturer bör se ut hos mindre organisationer. Den andra typen av isomorfism är den imiterande 

isomorfismen. Denna drivkraft omfattar de vanemässiga och osäkra försöken till 

homogenisering, och kan tas i uttryck när (mindre) organisationer vill imitera mer framgångsrika 

organisationer genom att införa procedurer som tillsynes verkar fungera bra. Det ter sig även 

vara enklare att imitera ett beprövat system än att lösa problem på egen hand. Den tredje och 

sista typen är normativ isomorfism, och kommer från inflytande från professioner och 

utbildningar, som påverkar exempelvis hur produktionen görs ‘rätt’ och på ‘bästa sätt’. Inte 

sällan är denna isomorfism överförbar mellan sakkunniga, snarare än organisationer emellan; 

exempelvis hur man filear fisk, eller hur man undviker förlossningsskador genom det ‘finska 

greppet’ inom vårdyrket. 
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Genom att vara lika så underlättas den interorganisatoriska kommunikationen som sker mellan 

verksamheter såsom transaktioner, personaluthyrning, rekrytering, administrativ support, 

koalitioner, etc. Vidare blir organisationer genom isomorfism mer framgångsrika samtidigt som 

de stärker sin överlevnad på marknaden, även om organisationen i fråga inte är på något sätt 

bättre eller mer effektiv än sina konkurrenter (Eriksson- Zetterquist, 2009, s. 82). 

 

3.3 Teoretisk precisering 

I föreliggande uppsats kommer den nyinstitutionella teorin att tillämpas med anledning av 

teoribildningens förklaringskraft till organisatorisk anpassning och därigenom betoningen av det 

dynamiska samspel som existerar mellan organisationer, och deras relation till samhället 

(Eriksson- Zetterquist, 2009 s. 88-89). Mot bakgrund av den flertydiga perceptionen CSR-

begreppet och dess vaga begränsning, väljer vi att i denna uppsats att betrakta CSR som en ’fritt 

flytande idé’ i enlighet med Brejning’s (2012) beskrivning. Detta förminskar emellertid inte det 

faktum att CSR är en institutionaliserad praktik (Bondy et al, 2012; Bice, 2017). Med andra ord 

hävdar vi att det inte finns en kollektiv delad uppfattning om konceptets innebörd, men att det 

däremot finns ett utbrett konsensus om konceptets angelägenhet. En fritt flytande idé har 

potentialen att förändra och utmana rådande institutioner (Brejning, 2012, s. 29), vilket innebär 

inte bara att CSR är föränderligt (Bice, 2017 s. 24-25), utan även institutionerna (Dacin, 

Goodstein & Scott, 2002 s. 45). 

Som vi tidigare redovisat kommer de nyinstitutionella begreppen användas för att peka på 

organisatoriska likriktningar inom CSR samt förklara hur organisationer påverkas till denna 

likriktning, och varför företag ägnar sig åt särskilda CSR-insatser. Vi kommer i denna uppsats att 

referera till organisationsfältet i enlighet med Rothenberg’s (2007) liknelse vid institutionella och 

tekniska påtryckningar, och därmed inte särskilja det tekniska fältet från det institutionella 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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4. Metodval 

I detta kapitel redovisar vi det metodologiska tillvägagångssätt som ligger till grund för vår 

uppsats. Kapitlet inleds med en redogörelse av studiens datainsamlingsmetod och urval, för att 

sedan behandla vårt metodologiska förfarande och kodningsprocess. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om studiens begränsningar och tillförlitlighet. 

 

4.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Med anledning av, dels det mångfacetterade CSR-begreppet, men också vårt breda urval av 

bolagsföreträdare och deras branschtillhörighet, fann vi det rimligt att utifrån vår frågeställning 

genomföra nio intervjuer av semistrukturerad art. CSR är, som vi har presenterat tidigare, en 

utbredd och gränsöverskridande praktik med många olika innebörder och tillämpningar. För att 

få en ökad förståelse om intervjupersonens perspektiv på CSR, och vilka organisatoriska 

processer och tankegångar som finns inom den verksamhet de representerar, krävs ett 

utforskande angreppssätt med lägre grad av struktur (Justesen & Mik-Meyer 2013, s. 122). 

Eftersom avsaknaden av en standardiserad definition av CSR härrör begreppets 

multidimensionalitet, dess ständiga utveckling, och dess starka beroende av kontextuella 

sammanhang, blir även implementeringen av CSR avhängig företagets kontextuella 

förutsättningar (Vidal & Kozak, 2015, s. 704). Mot bakgrund av detta bör således även 

intervjufrågor inom detta område härröra specifika kontexter, och beakta de skillnader som finns 

mellan företagens intressenter, verksamheter och riskområden: Ibland lämpar det sig inte att 

ställa exakt samma frågor till en representant för ett statligt aktiebolag som för ett publikt 

aktiebolag, alternativt ett transportföretag som för ett läkemedelsföretag. En strukturerad intervju 

är således inadekvat i relation till vår studie.  

För att intervjun inte ska bli riktningslös krävs emellertid en intervjuguide; som på ett 

övergripligt, men strukturerat, sätt berör de ämnen som är föremål för undersökningen (Kvale, 

1997, s. 121). Vår intervjuguide (Bilaga 1) bestod av 24 frågor, som på ett övergripande plan 

syftade till att beröra teman relaterade till beslutsfattande och influenser. I den beslutsfattande 

funktionen ingick frågor om företagens strategi, målsättning och incitament. Med influenser 
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menar vi olika påverkansfaktorer som förväntningar, påtryckningar och konkurrens. Följdfrågor, 

som inte har formulerats i förväg, spelar en viktig roll i det dynamiska samspelet mellan 

intervjuaren och intervjupersonen, och resulterar ofta i intressant och användbar data (Kvale, 

1997, s. 122). 

 

4.2 Urval 

Forskare som skriver om urvalstekniker inom kvalitativa intervjustudier rekommenderar vad 

Bryman (2011, s.434) kallar ett målinriktad urval. Det är i grunden ett strategiskt urval, och 

syftar till att intervjua personer som är direkt relevanta för studiens frågeställning. Vårt 

målinriktade urval skedde enligt ett tvåstegsurval; där vi i första hand gjorde ett urval av 

organisationer inom olika branscher, för att sedan kontakta ansvarig chef för organisationens 

CSR-frågor. Vår urvalsmetod innefattar även tendenser av ett bekvämlighetsurval i och med att 

intervjutillfällena bokades löpande i samband med att respondenten tackat ‘ja’ till att medverka i 

studien. Med andra ord har ingen tilltänkt respondent nekats till att medverka i studien med 

anledning av representativitet i urvalet. Detta har föranlett till att 3 av undersökningens 9 

respondenter företräder företag inom IT-branschen. Vårt urval är emellertid brett i relation till 

liknande studier inom CSR, och involverar en större spridning i branschtillhörighet (jfr. 

Achyldurdyyeva, Jaw & Wang, 2019; Vidal, Kozak & Hansen, 2015; Littlewood, 2014; Zhu, 

Sun & Leung, 2013). 

 

4.3 Undersökningsobjekt 

Denna studie innefattar såväl statliga som publika och privata aktiebolag, med motiveringen att 

alla tre bolagsformer syftar till att bedriva vinstdrivande näringsverksamhet. Eftersom vår 

undersökning syftar till att kartlägga de kontextuella villkor som ligger till grund för att 

organisationer riktar sitt CSR-arbete mot särskilda frågor, är det därmed rimligt att använda sig 

av ett urval av organisationer som befinner sig inom olika kontextuella sammanhang och 

branschförutsättningar, samtidigt som organisationerna agerar enligt en målsättning som är 

gemensamt för alla aktiebolag; att generera vinst. Vi vill genom detta försöka isolera CSR-
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fenomenet som en institutionaliserad praktik inom svensk näringsverksamhet. Det är därför inte 

väsentligt huruvida bolaget är statligt eller inte. Dels eftersom de berörs av samma regelverk och 

marknadslogik, dels eftersom de opererar inom snarlika marknadsstrategiska arenor. Av samma 

anledning involveras inte myndigheter i denna studie. Det är även nämnvärt att påpeka, med 

anledning av betraktandet av CSR som en institutionaliserad praktik, att organisationerna i denna 

studie bedrivit CSR-arbete olika länge och således befinner sig i olika utvecklingsskeden. Detta 

är dock irrelevant i förhållande till vår studie, då vi i första hand vill undersöka utbredningen av 

CSR som fenomen. Avslutningsvis är det angeläget att påpeka att studiens nio 

undersökningsobjekt företrädesvis representerar företag vars huvudsakliga försäljning sker enligt 

en så kallad ‘business-to-business’-modell (även kallad ‘kundföretag’). Vilket inbegriper 

försäljning av varor och tjänster mellan företag, till skillnad från exempelvis en dagligvaruhandel 

som riktar sin affärsverksamhet mot konsumenter (business-to-consumer). Nedan kommer en 

kort redogörelse för studiens nio undersökningsobjekt:  

Transportföretaget är ett statligt aktiebolag som verkar under marknadsmässiga villkor och krav 

inom en oligopolistisk marknad. Företaget har över 4 500 anställda, och har ett uppdrag att 

bedriva lönsam persontrafik. 

Spelföretaget är ett privat aktiebolag som till 100 procent ägs av olika sportorganisationer, men 

vars halva styrelse tillsätts av svenska staten. Det finns emellertid varken privata vinstintressen 

eller statliga ägarintressen, utan hela överskottet återgår till företaget. 

Energiföretaget är ett statligt aktiebolag, helägt av svenska staten, med ungefär 15 000 anställda i 

verksamheten. Företaget producerar el från en mängd olika energikällor och levererar till nära 

900 000 hushåll. 

IT-Företag A är ett nordiskt aktiebolag och IT-konsultföretag med över 14 000 anställda, och är 

verksam i ett 30-tal länder. Företagets kunder återfinns främst inom bank- och finanssektorn, 

telekommunikation och skola, vård och omsorg.  

IT-Företag B är ett amerikanskt multinationellt aktiebolag med nästan 400 000 anställda världen 

över, och återfinns på Fortune 100-listan över USA:s största bolag. Företaget har en stor 

forskningsorganisation och ligger bakom en rad uppfinningar inom IT-området, och säljer IT-

relaterade produkter till företagskunder. 
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IT-Företag C är ett multinationellt konsultföretag inom IT-branschen och dotterbolag till ett av 

världens största industrikonglomerat. Bolaget har över 400 000 anställda och verksamma i cirka 

50 länder. Affärsverksamheten riktas mot företagskunder, där de företrädesvis erbjuder IT-

relaterad konsultation och programvaruutveckling. 

Läkemedelsföretaget är ett amerikanskt multinationellt aktiebolag och en av världens största 

aktörer inom läkemedelsbranschen och har cirka 90 000 anställda och återfinns på Fortune 100-

listan. Bolaget grundades i mitten av 1800-talet och är verksam i över 150 länder. 

Läkemedelsföretaget utvecklar och producerar läkemedel och vaccin, och är ett av de 

läkemedelsföretag som investerar mest pengar inom forskning och utveckling. 

Batteriföretaget är ett svenskt-amerikanskt internationellt företag som tillverkar och säljer 

industriella premiumbatterier. Företaget har flera stora kunder inom telekom och bilindustrin. 

Företaget ägs av ett riskkapitalbolag och är under en pågående försäljning vid datainsamlingen. 

Rekryteringsföretaget är ett svenskt bemannings- och rekryteringsföretag med över 1000 

anställda i Sverige, och därmed en av de största aktörerna på den svenska marknaden. 

 

4.4 Respondenter 

För att kunna besvara studiens frågeställning var det angeläget att intervjua personer som faktiskt 

är delaktiga i och ansvariga för företagens verksamhetsstyrning av CSR. Att kunna nyttja 

användbar information i relation till vår undersökning förutsätter att respondenterna är 

sakkunniga inom CSR samt innehar en strategisk befattning inom organisationens CSR-arbete. 

Även om respondenternas formella yrkestitlar varierar, och tillhör olika organisatoriska 

avdelningar, så är de alla sina respektive motsvarigheter inom organisationerna: 

Hållbarhetschef  Head of Sustainability and CSR  CSR Leader 

Miljö- och CSR-chef  Vice President Corporate Sustainability CSR Koordinator  

Hållbarhetsansvarig  Corporate HR and CSR Coordinator  Lead CSR   

Ovanstående yrkesbefattningar återfinns som sagt inom olika avdelningar eller funktioner i 

organisationsschemat: Den hållbarhetsansvarige ingår exempelvis i ‘Strategi och 
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Affärsutveckling’, medan CSR Leader och Lead CSR tillhör ‘Marketing’ respektive ‘Human 

Resources’. 

 

4.5 Förfarande 

Studiens metodologiska tillvägagångssätt tar avstamp i det målinriktade bekvämlighetsurval som 

redogjorts för i avsnitt 5.2. Respondenterna kontaktades via mail och LinkedIn med en förfrågan 

om att delta i en intervjustudie, där de informerades om att studien skulle beröra CSR och varför 

företag ägnar sig åt denna praktik. I samband med erhållet svar bokades intervjuer in med upp till 

tre veckors framförhållning, med hänsyn till respondentens schema och tillgänglighet. Inför varje 

intervjutillfälle skickades ett följebrev (Bilaga 2) till respondenten, innehållande information om 

studiens upplägg, konfidentiell hantering, samt kontaktuppgifter till respektive uppsatsförfattare 

och handledare. Intervjuerna genomfördes dels via telefon och dels genom inbokade möten på 

respondentens arbetsplats, och varade mellan 40 – 90 minuter. Samtliga intervjuer spelades in 

med respondentens tillåtelse på en mobiltelefon tillhörande en av uppsatsförfattarna. Varje 

inspelning överfördes sedermera till en lösenordskyddad dator (tillhörande ena 

uppsatsförfattaren) innan de raderades från vederbörande mobiltelefon. Varje respondent 

medverkade i ett intervjutillfälle, med undantag för en enskild respondent då 

inspelningsanordningen vid intervjutillfället påvisade tekniska problem efter halva intervjun och 

samlade därmed inte in någon data. Varje intervju utgick, som tidigare nämnt, utifrån vår 

intervjuguide, vars frågeformuleringar bygger på antagandet om att organisatoriska beslut 

påverkas av samtida omvärldsfaktorer. Transkriberingen delades upp uppsatsförfattarna emellan, 

med en gemensam uppfattning om att intervjun skulle transkriberas i sin helhet. Däremot skrevs 

inte suckar, längre pauser, betänkande ‘eh’-ljud eller instämmande ‘mmm’. Även uppenbara 

felsägningar och initiala omformuleringar har reducerats i den mån det ansetts vara lämplig. 

Transkriberingen tar heller inte hänsyn till respondentens tonfall eller kroppsspråk. En enskild 

respondent bad om att få ta del av det transkriberade textunderlaget för att säkerställa att 

respondenten tolkats ordagrant utan missförstånd. Avslutningsvis kodades och analyserades 

textmaterialet enligt en kvalitativ innehållsanalys, vilket berörs mer ingående i nästa avsnitt, 

utifrån vilken respondenterna svar tolkades ordagrant. Vi kommer, i enlighet med 
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respondenternas önskemål, att skicka denna uppsats till respektive respondent i samband med 

publicering. 

 

 

4.6 Analys 

En kvalitativ innehållsanalys är ett vanligt angreppssätt när det kommer till att analysera 

textdokument av olika slag, och används främst för att identifiera underliggande teman i texten 

genom att analysera språkets karaktärsdrag i dess kontextuella mening (Bryman, 2011, s. 505; 

Hsieh & Shannon, 2005, s. 1278). Målet med en innehållsanalys är således att skapa en djupare 

förståelse av det fenomen som studeras (Down-Wamboldt, 1992, s.314 se Hsieh & Shannon, 

2005, s. 1278).  

I vår studie lästes samtliga transkriberingar genomgående utan att koda för att få en holistisk 

förståelse för dess innehåll. Sedan diskuterades gemensamma intryck som vi fann i texten; 

intryck som på något sätt gav en indikation på hur företag styrs mot att arbeta med särskilda 

CSR-frågor, samt vilka organisatoriska och samhälleliga kontexter som lyfts fram av 

respondenterna. Utifrån dessa observationer genomfördes en initial kodning av materialet. 

Kategorierna handlade uteslutande om styrning, influenser och incitament till att bedriva CSR-

arbete, med en mild kvantifiering av vilka CSR-frågor som får mest uppmärksamhet. Denna fas 

innefattade en tidskrävande process där koderna reviderades ett flertal gånger utifrån olika 

uppfattningar om styrning. Därefter inleddes en andra kodning, denna gång med avstamp i vår 

teori, för att se hur den nyinstitutionella teoribildningen kan ge förklaringskraft till den 

organisatoriska styrningen och de påverkansfaktorer som styrningen innefattar. I denna fas 

reducerades koderna till att innefatta endast de styrningsprinciper som var gemensamma för 

företag och kontextuella. I överens med den abduktiva ansatsens växelverkan finns här en tydlig 

rörelse fram och tillbaka mellan kategorisering, datainsamling, teoribildning och tolkning. Likt 

vår semistrukturerade intervjuteknik finns även här en systematik med utrymme för korrigering 

och fördjupning. Denna ‘tvåstegsprocess’ av kodningsförfarandet innebär inte bara att vi 

analyserat materialet i två omgångar, utan att vi systematiskt använt oss av skilda metodologiska 

ansatser i vår analys. Under processen har vi kodat och kategoriserat, och successivt reviderat 
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våra koder och kategorier, både de som haft utgångspunkt ur teorin som de som utmynnat ur 

empirin. Rent praktiskt resulterade detta i att kodningarna grupperades efter kategorier, 

oavhängig vilken respondent som det utvalda citatet kom från, för att därefter grupperas utefter 

vilka inriktningar av styrning vi identifierat, för att därigenom kunna presentera en 

sammanhängande bild av de organisatoriska och kontextuella förutsättningar som råder. Det var 

utifrån denna struktur som vi till sist valde ut relevanta och representativa citat, i syfte att besvara 

studiens frågeställning. 

 

4.7 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 

En fråga som är återkommande inom kvalitativa undersökningar, inte minst intervjustudier, är 

om resultaten är generaliserbara. Stake (1994 se Kvale, 1997, s. 210) diskuterar tre former av 

generalisering: Däribland den analytiska generaliseringen, som innebär en väl överlagd 

bedömning om vad studiens resultat kan ge för vägledning över vad som kan komma att hända i 

en liknande situation. Denna form av generalisering grundar sig i en analys av likheter och 

skillnader mellan de båda situationerna, och bygger således sina argument enligt en 

påståendelogik - en påståendelogik som i detta fall underbyggs av teori. Genom att specificera 

stödjande belägg för våra påståenden kan vi göra det möjligt för läsaren av denna uppsats att 

bedöma bärigheten i generaliseringsanspråket (Kvale, 1997, s. 211). 

Vår undersökning visar att CSR är ett allmängiltigt fenomen inom svenskt näringsliv oavsett 

branschtillhörighet, ägandeform, transnationell utbredning och samhälleligt inflytande. Dessutom 

fann vi flera likheter i hur företagen bedriver CSR samt vilka fokusområden som prioriteras. Vår 

datainsamling visar till och med en gemensam uppfattning om att CSR-arbete krävs för att en 

verksamhet ska vara långsiktigt lönsam, åtminstone bland stora kundföretag, vilket ligger i linje 

med Schofields (1990 se Kvale, 1997, s.212) mål för generalisering: “Att försöka fastställa det 

typiska, det allmänna, det vanliga. Man söker maximera överensstämmelsen mellan 

forskningsfallet och det vidare skeendet i samhället”. Hur stort ett företag behöver vara för att 

betrakta CSR som en nödvändighet kan vår undersökning emellertid inte svara på. 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, s. 53) beskriver intervjun som ett allsidigt verktyg, som kan 

återspegla otaliga samhällsfenomen och samla in komponenter av intervjupersonens språkbruk, 
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normer, känslor, uppfattningar, m.m. En av intervjuns största svagheter är dock att den ger en 

begränsad bild av det fenomen som undersöks. Intervjuaren behöver förlita sig på 

intervjupersonen; att utsagan är sanningsenlig (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 53-54). 

Skönmålade svar kan förstås vara en riskfaktor i undersökningar som riktar sig mot 

organisationers CSR-arbete, även om väsentlig information ofta finns att tillgå i företagens 

hållbarhetsredovisningar. Men denna uppsats syftar inte till att värdera undersökningsobjektens 

ansvarstagande, eller bedöma huruvida CSR-insatserna är bra eller dåliga, effektiva eller 

odugliga. Det som uppmärksammats ur datainsamlingen har snarare varit intervjupersonernas 

generella uppfattning om CSR som fenomen, samt hur de (och organisationerna de företräder) 

motiverar och implementerar olika CSR-initiativ. Kvale (1997, s. 85, 213) poängterar vikten av 

att kontinuerligt verifiera intervjuresultatens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet; att under 

studiens gång kontemplera om frågorna verkligen undersöker det som de är avsedda att 

undersöka, ifall resultaten är konsistent, samt huruvida resultaten går att applicera på en bredare 

population. Validiteten av våra intervjuer kan kritiseras utifrån det faktum att vi som oerfarna 

intervjuare har formulerat intervjufrågorna själva. Det semistrukturerade och utforskande 

angreppssättet kunde emellertid fungera som en behjälplig manövrering i hur intervjusituationen 

skulle koncentreras. Den semistrukturerade metoden medförde i sin tur andra problem; en 

överväldigande mängd data. Detta hade kunnat reduceras genom att genomföra pilotintervjuer 

och utifrån dessa revidera intervjuguiden, för att på så sätt kalibrera frågornas validitet. Detta 

förbisågs med anledning av tidsbrist. Men bara för att intervjuguiden i viss mån kan betraktas 

som undermålig, betyder inte det att metoden som sådan var olämplig. Vi har erhållit mycket 

intressant och relevant information i förhållande till studiens syfte. Utifrån ett bredare perspektiv 

på validitetsbegreppet, föreslaget av Pervin (1984, s. 48 se Kvale, 1997, s. 215), kan vi vidare 

konstatera att den semistrukturerade intervjun varit en välfunnen metod: “den utsträckning i 

vilken våra observationer verkligen speglar de fenomen eller de variabler som intresserar oss”. 

Utifrån den data som erhållits och den information som kodats så vill vi argumentera för att 

studiens reliabilitet och generaliserbarhet nära kan relateras till varandra. Intervjupersonernas 

svar är påfallande samstämmiga; hur CSR-arbete bedrivs, vilka fokusområden som premieras, 

vilka influenser som föreligger, etc. vilket knyter väl an till avsnittets inledande diskussion om 

påståendelogik. 
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4.8 Etiska överväganden 

Forskningsintervjun är ett professionellt samtal som visserligen bygger på vardagens samtal, men 

som innefattar vissa förbehåll: Den professionella intervjun har ett syfte och en struktur. Vidare 

är forskningsintervjun inte ett samtal mellan likställda parter; forskaren, i denna maktasymmetri, 

definierar och kontrollerar situationen; väljer samtalsämne, formulerar frågorna, tolkar svaren 

och följaktligen bedömer vad som är relevant i sammanhanget (Kvale, 1997, s. 13). Utifrån detta 

blir det därför viktigt att förhålla sig till vissa etiska principer, som i sin tur kan reducera 

maktasymmetrin och således få respondenten att känna sig trygg till att medverka i studien. En 

början är att informera respondenten om undersökningens syfte, vilka frågor som kommer att 

beröras i intervjun, hur lång tid intervjun beräknas ta, samt en försäkran om att den information 

som delges endast kommer att nyttjas i det aktuella forskningsändamålet (Bryman, 2011, s. 131-

132). Vidare har vi erbjudit samtliga respondenter, och företagen de företräder, konfidentialitet 

för sin medverkan. Detta för att eliminera eventuell skada som kan komma att drabba antingen 

respondenten eller den organisation de företräder (Bryman, 2011, s. 132-133). Frågorna är 

emellertid inte av känslig natur, men för att knyta an till maktasymmetrin så kan respondenten 

omöjligen veta hur hans eller hennes svar kan komma att tolkas, eller ens om respondentens 

uttalanden är korrekt angivna. Att utlova konfidentialitet kan därför underlätta för 

respondenterna att vilja delta i vår studie. 

I det följebrev (Bilaga 2) som skickades till respondenterna innan intervjutillfället framgår såväl 

information om studiens syfte som hur informationen kommer att lagras och användas. Vidare 

understryker vi i brevet att den information som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt, och 

belyser också vilken typ av information som kommer att presenteras i uppsatsen. 
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5. Resultat och analys 

I följande kapitel kommer resultatet av vår analys att presenteras i två överskådliga kategorier av 

styrningsriktningar som tillämpas i det strategiska CSR-arbetet enligt våra tolkningar av 

respondenternas svar. I det första avsnittet redogörs för de influenser som påverkar den 

innehållsliga och idémässiga styrningen av CSR som institutionell praktik. Det andra avsnittet 

belyser slutligen det inflytande och inbördes påtryckningar som företag utgör på varandra i 

relation till CSR, vilket ur ett sociologiskt perspektiv framhäver CSR som ett medel för 

samhällsstyrning. 

 

5.1 Den kognitiva strukturen 

CSR-arbetets möjlighet till frivillig utformning leder till en mångfald av olika typer av 

verksamhetspraktiker och strategier bland företagen. Ändå uppvisar de några gemensamma 

likheter vad gäller de tankegångar som underbygger den idémässiga grunden av CSR-arbetet, 

dvs. den kognitiva strukturen, som syftar till de idéer och koncept som ger CSR-verksamheten 

sin särskilda prägel. I det följande avsnittet presenteras de idéer som styr företagen mot att 

utforma sina CSR-verksamheter på liknande sätt. 

 

5.1.1 Den legitima CSR-verksamheten: Från CSR till Hållbarhet 

En mycket framträdande tanke om CSR-arbetet var att det arbete man bedriver ska vara förenligt 

med FN’s hållbarhetsmål. Respondenterna svarade nästan genomgående att man utgått från FN’s 

Global Compact som en referensram i sitt strategiska arbete. Vår respondent på Spelföretaget 

kallar exempelvis FN’s hållbarhetsmål för ”en riktning för världen”.  På så vis indikerar svaren 

att FN’s Global Compact, genom att utgöra den gemensamma grunden för CSR-strategins 

utformning, styr företagen mot att arbeta med CSR-frågor på ett sätt som går att inordna under 

hållbarhetskonceptet. Detta antyder en homogenisering vad avser CSR-strategi utifrån 

hållbarhetens tema, alternativt ännu mer specifikt utifrån de specifika hållbarhetsmål som 

direktivet ställer upp. 
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”Javisst, vi har nio olika fokusområden; det är alltså FN’s Global Compact-ansvar, vi har mål på miljö, vi har mål 

på sådant som rör människor, vi har mål på antikorruption, och sådana saker.” 

IT-Företag A 

Vi ser genomgående att hållbarhet tycks ha blivit ett nytt legitimt lager, eller en självklar och 

vedertagen del, som lagts till på tidigare former av CSR-arbete. På företag där man hade en 

befintlig CSR-funktion innan hållbarhetskonceptets framfart har man anpassat den befintliga 

praktiken till hållbarhetsmålen. Men även för nystartade CSR-funktioner har Global Compact 

varit vägledande i arbetet. Vår respondent på Batteriföretaget berättar att man hämtade 

inspiration från FN i utformningen av företagets första CSR-strategi och lade ett startskott för 

arbetet genom att anordna en temadag om FN internt. 

“[…] jag gillar FN:s arbete. Jag tittar mycket på hur dom resonerade, och sen när dom här målsättningarna som 

dom har satt upp nu sista åren… När dom kom ut så gjorde vi även - ställde bolaget mot dom målen FN har och 

vilka där som är relevanta för oss.” 

Batteriföretaget 

Man har helt enkelt övergått från att arbeta med CSR till att arbeta med hållbarhet, eller göra det 

samtidigt och kalla CSR delen för den sociala delen av hållbarheten i och med dess associationer 

till äldre sedvanliga, legitima praktiker som filantropi och annan social välfärd. Detta framgår 

även av att arbetet som utförs under båda koncepten ofta utgår från samma företagsfunktion eller 

strategiska befattning, och sammantaget handlar om ansvarsfull verksamhet i relation till både 

människa och miljö i företagets omvärld. 

”Vad är din formella arbetstitel på [Läkemedelsföretaget] idag?” 

”Miljö- och CSR-chef, eller Hållbarhetschef, där vi använder dem lite om vartannat.” 

”Ja, den här begreppsskildringen är ju ganska intressant för oss, hur väljer ni och företaget att skilja på dem?” 

”Jag har inte tänkt på att vi skiljer på dem, det är lite det som är problemet. Jag själv använder mindre och mindre 

begreppet CSR av det skälet att CSR riskerar att uppfattas som att man bara pratar om socialt ansvarstagande. […] 

men sen är det ju bara att erkänna liksom att begreppet hållbar utveckling, genom om inte annat då, FN’s 

hållbarhetsmål, de globala hållbarhetsmålen, har blivit det etablerade begreppet  […]” 

Läkemedelsföretaget 

Respondenten på IT-företag B kallar hållbarheten för ”ett gemensamt språk” för organisationer. 

Utifrån det kan vi se att företagen koordineras genom de tankegångar man delar om CSR-arbetet 

och därmed styrs mot att likna varandra i allt större grad. Men just i och med att styrningen är så 

tillåtande skapar det förutsättningar för stor frihet vad gäller implementerandet av målen i 
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verksamheten. Respondenterna beskriver ett gemensam strategiskt förhållningssätt där de 

sammantaget uppvisar en tydlig homogenitet utifrån idémässig utgångspunkt, men som samtidigt 

ger stor möjlighet till heterogenitet i verksamhetsimplementering genom att styrningens är svag i 

och med att den är så pass tematisk.   

”Vi pratar jättemycket om dom hållbarhetsmålen. Sen är ju dom väldigt breda, jag menar du kan ju få in egentligen 

allting i dom. Men jag tycker ändå att - dom är i allra högsta grad är levande i det vi gör verkligen, och vi liksom 

kopplar det vi gör till dom och ja de är väldigt levande för oss. Jag tror också att det har givit [organisationer] ett 

gemensamt ‘språk’.” 

IT-Företag B 

CSR betraktat som en institutionaliserad praktik är onekligen en dynamisk företeelse i och med 

dess frivillighet, men analysen ger starka indikationer om att innebörden av CSR kommit att 

omförhandlas till att organisationen inte enbart ska svara mot det omgivande samhället, utan att 

det ansvar man tar för människa och miljö i omgivningen ska återspegla ett åtagande mot de 

strategiska mål som tagits fram i ett mellantatligt organ, FN. Utifrån detta framträder en situation 

där vi kan betrakta en form av frivilligt politisk åtagande, som med global räckvidd gjort inträde 

i organisationerna genom isomorfism. En gemensam idébild om det korrekta, och därigenom 

legitima CSR-arbetet utgår ifrån FN’s hållbarhetskoncept, oavsett vilken bransch de tillhör. Detta 

kan tänkas ha omdirigerat eller utökat vems idé om ansvar som organisationen svarar mot med 

sin CSR-verksamhet, där de inte enbart är samhället man bistår till utan arbetar för att svara mot 

politiska mål i ett mellanstatligt organ. 

 

5.1.2 Samhället och intressenternas inflytande över den strategiska inriktningen 

En viktig gemensam utgångspunkt för beslutsfattarna till CSR-strategierna utgår i regel från vad 

de beskriver som noga utförda omvärldsbedömningar av olika slag, samt att ansvara för den 

huvudsakliga dialogen med intressenter och därigenom ta deras opinion i beaktning vid 

strategiska beslut. Man gör liknande arbete av omfattande slag på de flesta företagen för att 

skapa underlag om diverse intressenter. Det sammanvägda intrycket från samtliga intressenter är 

den konventionella utgångspunkten, men där man sedan identifierar och prioriterar de viktigaste 

intressenternas opinion. 
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“Då är det också väldigt tydligt; vi genomför hela tiden - alltså vi har en väldigt god dialog med våra intressenter, 

och vi genomför ungefär vartannat år vad som på ‘hållbarhetsspråk’ kallas materialitetsanalys eller 

väsentlighetsanalys, dvs. vi pratar med alla olika intressenter för att höra vad har de för förväntan på oss, och vad 

ser de att vi kan ha störst påverkan i samhället. Och när vi pratar med intressenter, så pratar vi ju även med vår 

styrelse, vår koncernledning, medarbetare och tittar på var kan vi göra störst nytta. Så det är en sammanvägning” 

Energiföretaget (Statligt) 

“Ja, det är ju materialitetsanalys, väsentlighetsanalys och riskanalys, och vi går ut och frågar med ‘surveys’, vi 

djupintervjuar folk, vi har så här stor intressentdialog; kunder, studenter, anställda, politiker, expertorganisationer 

som tex amnesty eller naturskyddsföreningen - man måste identifiera vilka som är ens viktigaste intressenter, och 

sen så måste man fråga dom om vad dom vill att vi ska fokusera på.” Kunder förväntar sig att man arbetar med 

klimatet.” 

IT-företaget A (Privat) 

Den innehållsliga styrningen av CSR-arbetet kommer även ofta från aktuella samhällsproblem. 

Tre av respondenterna refererade till insatser riktade mot integration eller finansiell stöttning till 

det senaste stora flyktingmottagandet. Dessutom har miljö blivit en vedertagen ansvarspraktik i 

och med dess frekvens och synlighet i den allmänna debatten. Det framgår därmed att CSR-

funktionens strategiska mål är att svara på omvärldens aktuella förväntningar, som är 

föränderliga med tiden.  

“Och samtidigt också att - jag tror att vad som har hänt - mycket det här att många företag som har vaknat har ju 

lite Greta-effekten, därför man får upp ögonen för miljön och då får man också upp ögonen för FN’s 17 globala mål 

för hållbar utveckling, som många bolag ändå försöker relatera till.” 

Spelföretaget 

Respondenten på IT-företaget B berättar om organisationens genomgående historia av att ställa 

sig flexibel till aktuella samhällsbehov genom CSR-arbete. Det framkommer tydligt att en viktig 

styrprincip i företagens CSR-arbetet är att vara lyhörda och flexibla till aktuella 

samhällsproblem. 

“[...] [IT-företaget B] har ju förstås en lång historia. Vi var första bolaget som anställde kvinnor i USA, vi var 

första bolaget som anställde svarta i USA. VI har en ganska liksom lång historia av att ta ställning i sociala frågor. 

Så det har vi ju alltid haft. Men jag tycker ändå att - även de mest hårdnackade ‘säljmännen’, om jag får säga så, 

faktiskt pratar - jag kan tycka att det har skett ett skifte i att - det är inte så coolt längre att bara bry sig om att ‘fick 

jag den största bonusen?’, utan folk har också ett intresse av att prata mer om det här, det är min upplevelse 

iallafall.” 

“Har du någon känsla av vad det här ‘skiftet’ beror på?” 
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“Jag tänker att det är ett samhälls - men jag tänker att det där kanske också går i vågor, på 70-talet skulle man 

också engagera sig. Men jag tror ändå att det finns en sån trend i samhället. Inte bara det här snabba 

konsumtionssamhället. Jag tycker ändå att det finns en känsla av att folk vill göra någonting annat och vill bidra till 

något annat sätt också. Det är väl opinion då tänker jag; att folk pratar om det mer och mer.” 

IT-Företaget B 

Att CSR-verksamheten på något sätt ska svara mot samhällets förväntningar och att 

organisationer idag allt mer tillskriver ett större inflytande till en bredare grupp intressenter är 

väldokumenterat i tidigare forskning (ex: Bice, 2017; Garriga & Melé, 2004). Det är tydligt att 

CSR som institutionell praktik signalerar ett medgivande till företagets förankring i det 

omgivande samhälle, men utifrån respondenternas svar framkommer också en logik till 

fenomenets diffusa tillämpning och omdiskuterade praktik. Förmåga till flexibilitet i styrning 

inför trender och aktuella samhällsproblem tycks vara grundläggande. Liksom Brejning (2012, s 

29) framhåller, är CSR ett högt omdiskuterat begrepp som enbart kan tänkas upprätthållas av fritt 

flytande idéer, där denna flexibilitet i styrning kan ha god förklaringskraft till varför konceptet är 

svårfångad i sin mångfald av definitioner. Legitimitetsskapandet är under en alltjämt pågående 

omförhandling där företag utmanas av aktuella händelser. Därigenom kommer innehållet av det 

legitimerande arbetet skifta genom samhällets påtryckningar, men det kommer också ständigt att 

ge nya möjligheter för företagen att utmärka sig genom att legitimera sig för att erhålla 

konkurrensfördelar. 

”Nä det ligger ju i tiden. Det är mycket då om man tänker på omvärldsbevakning så är det en het fråga. Klimat och 

utsläpp och så där. Så vi tyckte att ‘timingen’ var bra nu.” 

Transportföretaget 

Dessa fritt flytande idéer har enligt Brejning (2012, s. 29) makten att utmana och förändra den 

idémässiga strukturen av rådande institutioner. I vår analys är kanske miljöarbetet den tydligaste 

indikatorn på hur CSR som institutionell praktik omförhandlats till att innebära ansvarstagande 

insatser mot miljö där respondenter från alla företagen, oavsett branschtillhörighet och om deras 

verksamhet har en direkt eller indirekt påverkan på miljön, deltar i miljöansvaret. 

”[…] alla frågar väl om miljöfrågor, jag kan nog inte säga att det handlar om korruption för alla. Nä det är nog 

främst miljöfrågor skulle jag säga, som man fokuserar på. Det är det frågor om olika kompetenser och så, men de 

brukar skicka det och ‘paketera’ det som CSR.” 

Batteriföretaget 
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Vår analys ger starka indikationer på att CSR-konceptet kommit att innebära att man arbetar med 

miljöfrågor, oavsett den oenighet som råder bland respondenterna kring huruvida man inordnar 

det arbetet i begreppet CSR eller hållbarhet. Det finns ett tydlig konsensus bland respondenterna 

kring att miljöfrågan är central, och där man även talar om det i förhållande till trendpåverkan. 

Detta visar på hur flexibilitet i styrning är centralt för företagens inhämtande av legitimitet, och 

hur dessa fritt flytande idéer kan få genomslagskraft i institutionens uppbyggnad relativt till 

samhällets betoning av dess betydelse, där miljöarbetet som även det började som en trend har 

kommit att bli en kollektiv ansträngning som upprätthålls av företagsaktörer oavsett bransch 

genom att det trängt sig allt djupare in i den idémässiga strukturer av CSR. 

  

5.1.3 Styrning genom verksamhetens karaktär och historiskt legitima praktiker 

Den slutgiltiga tematiska utformningen av CSR-arbetet beror genomgående, utifrån 

respondenternas samstämmiga uppfattning, på verksamhetens karaktär eller utifrån historiskt och 

kulturellt legitima praktiker av CSR-arbete genom filantropi. Inte sällan utformar man ett arbete 

där båda idéerna är styrande vilket resulterar i ett filantropiskt projekt utifrån en association till 

verksamhetens karaktär. 

“Vi har ju fokus på att använda liksom vår kompetens, [IT-Företaget B]:s kärnkompetens, till att liksom göra gott 

för det samhället vi verkar. […] Nä men vårt fokus är; ‘vart kan vi göra som störst påverkan?’. Och där vi verkligen 

kan göra en skillnad, det är ju där vi kan använda vår expertis. Så därför blir det också ett fokus på både tekniska 

lösningar och sen volontärarbete kring det.” 

IT-företaget B 

På IT-Företaget B där kärnkompetensen är IT har man donerat teknisk innovation genom 

volontärarbete till en organisation som arbetar förebyggande mot sexuell exploatering av barn 

och ungdomar på internet, och på IT-Företaget C gör man ett liknande projekt. 

Rekryteringsföretaget bedriver verksamhetsnära arbete genom att arbeta för integration på 

arbetsmarknaden, samtidigt som man också bedriver ett filantropiskt projekt i ett afrikanskt land, 

där en procentandel av vinsten går till att bygga skolor i landet. Spelföretaget som står i nära 

relation till hästnäringen förser trav- och galoppsporten med hästambulanser och andra stöttande 

insatser, samt utför sponsring genom en fond. Läkemedelsföretaget som knyter an till hälso- och 

sjukvården genom att deras produkter främst används där, finansierar sjukvård i 
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utvecklingsländer tillsammans med FN. Riktningen mot filantropi kan betraktas som en kulturellt 

överförd idé om legitimt CSR-arbete som i vissa av respondenternas företag är grundade i den 

egna organisationens kulturhistoria. 

“Ett amerikanskt företag, det ligger i deras DNA, att när är du framgångsrik eller rik då skall du också ge, eller 

sätta mycket pengar i olika typer av filantropiska insatser och de är liksom det är den naturligaste saken i världen, 

det är ingen som ifrågasätter. 

Läkemedelsföretaget 

Att CSR-verksamheten ska vara nära relaterad till verksamhetens karaktär eller vara filantropisk 

är en entydig idé i vår analys. Men anledningarna till att idéerna har en så grundläggande 

inverkan på den institutionella tillämpningen av CSR är allt mer komplex. Backlund Rambaree 

(2016, s. 32) fann i en kvalitativ innehållsanalys av CSR-verksamhets innebörd i olika länder att 

man i utvecklingsländer använder CSR för att fylla ut brister i välfärden, medan man i 

välfärdssamhällen, liksom vår analys visar, kopplar CSR-arbetet till affärsverksamhetens tema 

och att man därigenom avspeglar befintliga institutionella arrangemang kring välfärd för att 

inhämta legitimitet. Ett exempel från vår data som belyser denna princip skulle kunna vara 

Rekryteringsföretaget som arbetar för integration i arbetslivet, en typ av verksamhet som 

sammanfaller med statliga mål genom myndighetsutövning. På så vis inhämtar man legitimitet 

genom att ägna sig åt någonting som har institutionell legitimitet på statlig nivå. Vår analys kan 

inte på ett tillfredställande sätt visa om företagen inlemmat institutioner hämtade från statlig 

välfärd i sin CSR-verksamhet, och många av våra respondenter berättar om insatser som kan 

tänkas ligga långt utanför ett ansvar som invånare skulle förvänta sig av staten. Men vi finner 

exempel som ger stöd till denna idé. IT-företaget C:s hela globala organisation bygger 

exempelvis på idén om filantropi när det grundades för mycket länge sedan och där majoriteten 

av ägarskapet finns i filantropiska fonder. Företaget har genom historien alltid bedrivit 

filantropiskt arbete och i kallar i moderbolagets hemland för ”nation-builders”. Där har man 

genom historian skapat utfyllnader för välfärden som samhället inte bistått invånarna med, och i 

organisationens allt mer utbredda globala närvaro i välmående ekonomier i välfärdsstater medger 

man idag behovet av att låta CSR-verksamheten ligga allt närmare affären än tidigare. Vid vårt 

intervjutillfälle med respondenten på IT-Företag C får vi veta att de snart ska inleda strategiska 

samtal för att upprätta en ny global CSR-strategi där en djupare integration i verksamheten 

kommer vara en utgångspunkt. 
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5.1.4 CSR som processinriktat arbete och organisationsövergripande arbete 

Föreställningarna om att CSR-verksamheten på något sätt ska ligga nära affärsverksamheten 

sammanfaller med uppfattningar om att det korrekta sättet att bedriva CSR-arbete på innebär att 

man riktar strategier in mot den egna organisationen i form av processer, rutiner och strategier. I 

praktiken innebär det ur ett nyinstitutionellt perspektiv att CSR kommit att få en allt mer 

betydelsefull inverkan på organisationens formella struktur. 

[Om CSR-arbete] “det finns i strategidokument affärsplaner, --- etc på nästan allting, alltifrån den global nivån till 

det som vi sen redovisar i vår årsredovisning, till mina personliga mål som jag hela tiden följer upp på som min 

bonus är kopplad till – rapporterar till VD. Så väldigt processriktat kan man nog tycka.” 

Läkemedelsföretaget 

Idén om CSR-arbetet kan på så vis tänkas ha expanderats till att innebära förändringar av 

organisatoriska rutiner, processer och strategier, där man kombinerar sådant arbete med praktiker 

som har historisk legitimitet för organisationer, så som donationer genom filantropi. Det handlar 

om att ett mer holistiskt perspektiv har blivit det legitima sättet att bedriva CSR-arbete på, där 

man vänder på många stenar i organisationen för att kunna integrera hållbarhetsarbetet i 

funktionsöverskridande verksamhet och strategi. 

”Ja, de frågar mig om hur ser ert hållbarhetsprogram ut, ja det är på något vis som att fråga kvalitetschefen hur ser 

er kvalitet ut, det är så enkelt att produkten måste ha en viss kvalitet. Så pratar jag också om hållbarhet, om vi inte 

har koll kring barnarbete då levererar vi inte en produkt som är kvalitetssäkrad.” 

Läkemedelsföretaget 

Denna observation av vår data beror delvis på att några av de befattningar vi pratade med hade 

inflytande över organisationsövergripande strategier, och det är givetvis inte alltid är fallet i ett 

företag. Men genom att rutinisera hållbarhetensprocesser i verksamheten kvalificerar sig 

företagen till att göra anspråk på en konventionellt legitim bild av sig själva där organisationen 

upprätthåller en eftersträvansvärd standard eller kvalitet på hela verksamheten. En 

grundläggande tanke i nyinstitutionell teori är att organisationsförändringar sker för att företag 

ska kunna uppvisa en legitim bild av sig själva, och inte för att förändringen innebär den mest 

rationella och resurseffektiva lösningen. Vår observation om att CSR-strategin lämpligen ska 

riktas in mot organisationens egna struktur, istället för att enbart vara ett externt projekt vid sidan 

av verksamheten, ger tydliga indikationer på isomorfism, särskilt i arbetet med miljö som 

tenderar att vara allt mer processinriktat. Det visar tydligt hur gemensamma föreställningar som 
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förändrar och underbygger institutionen har fått utbredd genomslagskraft och därigenom 

förändrat organisationer djupt in i dess struktur genom att rutiniserats på många nivåer, rutiner 

och funktioner. 

 

5.1.5 CSR och lönsamhet – Den rationella myten 

En återkommande uppfattning i analysen var att CSR eller hållbarhet ska genomsyra hela 

affärsstrategin, eller åtminstone ha stort inflytande över den. Den handlar om att en vedertagen 

idé kring hur CSR-arbetet ska bedrivas har kommit att formas av att ”purpose”, ”business”, och 

”sustainability” ska utgöra grunden av det man gör i företaget. På så vis får även affären CSR’s 

eller hållbarhetens legitima prägel. 

”man brukar säga business with purpose. Purpose har blivit jätteinne bland andra företag, man ska vara purpose 

driven, värdegrunden och allt det vad man drivs mot, så CSR har ju blivit någonting som man – hållbarhet och sånt 

där det måste finnas inpräntat i kärnan på något sätt” 

IT-företaget C 

Att CSR-verksamheten ska vara en integrerad del av affären innebär givetvis ett samtal om dess 

lönsamhet. Vi finner i vår data några CSR-praktiker som har mer uppenbara fördelar för 

företaget ur lönsamhetssynpunkt så som resurseffektivitet eller CSR genom innovationer. Men 

allt oftare är CSR-arbetet närmare relaterat till att säkra företagets legitimitet snarare än att det 

innebär några uppenbara direkta ekonomiska fördelar. Exempel på hur legitimiteten är direkt 

avgörande lönsamheten är där man bedriver CSR-arbetet riskorienterat där ett legitimitetshot kan 

äventyra affären. På Batteriföretaget hanterar man exempelvis bly i verksamhet som är en 

miljöskadlig produkt. 

”Alltså vi strävar ju alltid efter att vi ska bli bättre inom dom olika områdena, och där speciellt då dom stora 

riskerna och även då stora risker som kan påverka affären.” 

Batteriföretaget 

Men även andra typer av legitimitetshot kan vara avgörande för huruvida man väljer att arbeta 

med ett CSR-projekt eller inte. Respondenten på IT-Företag C berättar att han drev på frågan om 

att företaget på något sätt skulle bistå i flyktingmottagandet av syrier, men där företaget inte 

vågade riskera affären i regioner på grund av initiativet riskerade att tolkas som ett politiskt 

ställningstagande. 
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”Det som hände nu senast i Europa, det ville man inte göra. Jag hade flera diskussioner med corporate på [IT-

Företag C], men de var jättenervösa och rädda för att det skulle kunna ge ett bakslag för våran business i Europa – 

att om vi går in för hårt och stöttar det här då kanske vi inte får någon business i Turkiet, runt de södra, eller alltså 

vissa andra länder som tycker att vi tar en aktiv roll i det här.” 

IT-företaget C 

Att legitimitet är den valuta man handlar med när man bedriver CSR-verksamhet blir tydligt just 

i fallen om legitimitetshot. Men det finns även en gemensam föreställning om att CSR och 

hållbarhet är en grundförutsättning för att kunna behålla affären och vara långsiktigt lönsamma. 

Det finns alltså inte en direkt lönsamhetskoppling till CSR-arbetet utan man betraktar det som en 

vedertagen grundförutsättning för allt företagande för stora näringslivsaktörer. I den idébilden 

utgör framgångsrika företag ideal utifrån att de inhämtar ekonomiska fördelar i relation till vad 

som kommer att betraktas som eftersträvansvärda CSR-praktiker. 

“Har ni någon gång undersökt om CSR givit utslag på den ekonomiska tillväxten?” 

”Nej aldrig. […] Man kommer ofta fram till att bolag med bra hållbarhetsprogram, med goda scores, de har visat 

sig att de bolagen mår ganska bra att de har bra tillväxt, det vi aldrig lyckades bevisa är att vi aldrig kan visa vad 

som är hönan eller ägget. Är det så att framgångsrika bolag anser sig ha råd att bedriva ett bra hållbarhetsarbete, 

att hållbarhetsarbetet är en konsekvens av den goda tillväxten eller är det så att hållbarhetsarbetet ledde till att 

bolaget då blev välmående. Vi har inte lyckats visa det [lönsamheten] så svaret är nej. Jag har kommit till min 

slutsats att jag anser inte att den här frågan behöver besvaras längre […] ja det är en förbannad hygienfaktor 

idag.” 

Läkemedelsföretaget 

Ingen av respondenterna tillskriver CSR-arbetet något större vikt i relation till tillväxten och 

menar att man inte mäter lönsamheten på det arbete man bedriver. Det viktiga är att affären ska 

knytas an till hållbarhet eller CSR på något sätt. Men det är inte klart om det är för att affärerna 

är goda som man ägnar sig åt CSR-arbete eller om affärerna blev goda för att man gjorde det. 

Eftersom man inte tycks kunna hitta ett direkt samband mellan CSR och lönsamhet, och inte ens 

bryr sig om att mäta lönsamheten av arbetet på företagen finns det därför anledning att 

ifrågasätta huruvida CSR kan anses vara en rationell myt överhuvudtaget, eller som 

respondenten på IT-företaget B uttrycker det ”[CSR] det är liksom inget snyggt att ha, utan det är 

en hygienfaktor”, en uppfattning som är återkommande i vår data. Styrkan av det legitimerande 

uttrycket som CSR-verksamhet ger är onekligen starkt och nästintill ofrånkomlig styrning mot att 

arbeta med CSR för stora näringslivsaktörer, eller som respondenten på Spelföretaget svarar på 
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frågan om vilka drivkrafter det finns till att arbeta med CSR: ”Eh…ja eftersom det inte går att 

inte göra det. Det är en ganska stark drivkraft”. Frågan blir då om man eftersträvar det legitima 

uttrycket för att inhämta konkurrensfördelar eller om det legitima uttrycket bara är en 

inträdesbiljett till att få vara med att konkurrera överhuvudtaget. Men det går inte helt att vända 

sig bort från idén om lönsamhet när idealen hämtas från ekonomiskt välmående företag som ofta 

ligger i framkant med sina CSR-verksamheter. I och med att idealet är nära associerat med 

ekonomiskt välstånd, utgör det därmed också idealet av en konkurrensfördel där valutan 

återkommande är legitimitet. Svaret på frågan om huruvida CSR är en rationell myt finns då 

snarare att hämta i de interorganisatoriska relationerna vilket kommer att beröras i det 

kommande avsnittet. Men utifrån den idémässiga bilden finns, trots vaga idéer om CSR-

verksamhetens lönsamhet, ändå en delad föreställning om att arbetet ska vara nära förknippat 

med den övergripande affärsstrategin.  

 

5.2 Organisationsfältets styrning 

Mycket av den likformighet vi kan observera mellan företagen går att härleda till villkor, 

påverkansprocesser och påtryckningar på interorganisatorisk nivå. I organisationsfältet ser vi 

företagen som förenade av att de arbetar med CSR. Här påverkar de varandra genom att inom 

fältet reproducera vad som är viktiga frågor att arbeta med, genom att ingå i allianser och 

sammanslutningar av olika slag kring CSR, och där vi slutgiltigt ser att näringslivet genom 

interorganisatoriska rutiner lagt grunden för en självreglering av CSR-arbetet på ett sätt som kan 

tänkas besanna den rationella myten om dess lönsamhet. Slutgiltigt belyser styrningsperspektivet 

också organisatoriska förhållanden där samhällsstyrning genom CSR är åtminstone en verklig 

möjlighet. 

  

5.2.1 Isomorfism 

Vår analys har hittills berört olika idémässiga utgångspunkter som företagen delar och som 

bidrar till en att de likriktar sig i CSR-strategins utformning. Den observerade isomorfismen har 

ofta sin grund i beteenden och rutiner organisationerna emellan, varigenom vi ser att CSR inte 

enbart är ett resultat av en växelverkan mellan samhälle och institution, utan även en resultat av 
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det samspel som sker på interorganisatorisk nivå inom organisationsfältet. En av de mer 

framträdande anledningarna till att man jobbar med CSR beror på att det är en trend, och de som 

redan jobbade med CSR på det gamla sättet med filantropi, så som IT-Företag C, upplever att 

man förs in i trendens spår genom att man måste likna konkurrenterna, där CSR funktionen 

traditionellt sett inte har haft en så tydlig marknads- eller affärsanknytning på företaget.   

“Och sen har vi det här nya CSR spåret som har kommit de senaste tio åren där det ska vara väldigt kopplat till 

marketing, det är egentligen en marknadsplan man sätter, hur ska man jobba med det här strategiskt för att få best 

revenue of investment. Det är det man pratar om.” 

”Så den här trenden har inte gjort så att ni jobbar med CSR, men känner du att den håller på och förändrar hur 

ni jobbar med CSR? 

“Ja, jag tycker att det förändrar litegrann . […] Så att man kan säga att vi tvingas in i någon slags spår när vi 

kommer från ett annat håll.” 

IT-företaget C 

Respondenterna vittnar om förhållanden där det är en god idé att titta på dem som är bäst på 

CSR, inte bara utanför branschgränsen, utan också utanför de nationella gränserna. Idealet finns 

ofta att hämta i den institutionella förverkligandet av CSR – sådana förhållanden placerar mer 

makt och inflytande över praktiken inom organisationsfältet. Vi finner genomgående 

hänvisningar till ideal och inflytande från respondenterna; samtliga hade åtminstone god 

medvetenhet om vad andra gjorde inom hållbarhet och CSR, och vissa berättade om att man 

genomförde konkurrensbevakningar till sitt strategiska underlag. På Energiföretaget tittade man 

också på de som var bäst på just hållbarhet och betydelsen av konkurrensbevakningen tycks 

alltså handla om att vara bäst på CSR oavsett branschtillhörighet. Institutionens verkställelse i 

det institutionella fältet får därigenom en stor betydelse i hur den sedan fortplantas och 

återskapas, vilket frammanar en viktig frågeställning kring huruvida sådana förhållanden skyler 

betydelsen av samhällets påverkan över institutionen. 

”Men det kan man se tex om man tittar på dom företag i världen, som är framgångsrika och som har ett bra 

finansiellt resultat och som liksom attraherar duktiga medarbetare - det är ju dom som jobbar på det här sättet. Så 

det finns ju liksom på så vis ett ‘facit’ för att man ska jobba med hållbarhet. Så det är ju liksom ingenting vi behöver 

‘gissa’ och tro att ‘ja men det borde vara så här’.” 

Transportföretaget  

Vissa av dessa homogeniseringar av organisationspraktiker sprider sig i organisationers egna 

globala förgreningar genom organisationsövergripande standard, t.ex. i IT-företag C, som är en 
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del av ett globalt företagskonglomerat, har man en gemensam "code of conduct” för hela 

företagsgruppen som innebär att alla företag måste arbeta med CSR. Därigenom har också 

imitationer av projekt spridit sig inom gruppen, t.ex. till Sverige från Nordamerika. Det är 

exempel på hur gemensamma praktiker fortplantas inom stora multinationella företag ut i alla 

dess organisatoriska förgreningar, samt mellan konkurrenter. Liksom Brammer (2012, s. 15) 

uppmärksammar har de multinationella företagen genom sina egna CSR-praktiker avgörande 

betydelse i påverkan på andra organisationer genom att de avlossar institutionella processer och 

därmed banar särskilda vägar för institutionell uppbyggnad på transnationell nivå som 

homogeniserar praktiker. Svaren från respondenterna i denna studie lutar dock stakare mot att 

blicken snarare riktas mot institutionen i sitt mest hyllade verkställande snarare än att vara 

bundet till företag för att de åtnjuter multinationell uppmärksamhet genom utbredd global 

närvaro. Det antyder på ett större fokus på det institutionella fältet och själva praktiken än de 

multinationella företagen inom fältet, vilket också signalerar betydelsen av CSR också styrs 

utifrån de krafter och beteenden som verkar inom det institutionella fältet och att det inte enbart 

sprids utifrån en hierarkisk ordning från stora till små företag. 

”[…] vi jobbar med jättemycket med att vara ute i olika forum, men det är inte nödvändigtvis konkurrenterna vi 

tittar mest på, utan vi letar hela tiden efter ‘sustainability champions’ […].” 

Energiföretaget 

 

5.2.2 Interorganisatoriska rutiner – koordinerad styrning 

Respondenternas beskriver en situation där man har ömsesidiga förväntningar på varandra 

utifrån vissa gemensamma kriterier kring CSR och hållbarhet, och ställer även krav på varandra 

att kunna uppvisa sina kvaliteter i förhållande till dessa kriterier. Samtidigt är CSR som situerat i 

en marknadslogik inte enbart ett medel till att inhämta legitimitet utan även ett konkurrensmedel, 

vilket ger dem konkurrensfördelar till de som är bättre på att ge uttryck för legitimiteten. Några 

av våra respondenter berättar att man frivilligt anslutit sig till externa utvärderare, för att bli 

evaluerade på sitt CSR-arbete, där goda omdömen är fördelaktiga i affärsrelationer. 

 ”Vi har kopplat upp vårt system mot EcoVadis, jag vet inte om ni känner till det? Dom jobbar globalt med CSR, 

och dom gör revisioner på bolag. Det kan vara att kunderna ha skickat frågeformulär via dom och det görs en 

‘audit’ på en. Eller så kan man frivilligt, som vi valde att göra, koppla upp oss mot dom. Då ställer dom ett antal 

frågor till oss vartannat år och an skickar in vad man gör, man skickar in policys och alltihopa, och så gör dom en 
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‘rating’ på en helt enkelt. Och där har vi haft en silvermedalj, och siktar mot en guld såklart. Det är väl också för 

att man ska kunna visa konkret på - både mot kunder, leverantörer och internt - hur vi står oss mot konkurrenter och 

mot andra. Och vi hade ju jättehöga poäng där.” 

Batteriföretaget 

Man berättar om en situation där det idag är en vedertagen praktik att rapportera på nyckeltal 

kring CSR för att kunna uppvisa goda kvalifikationer, kunna bidra med insyn kring särskilda 

verksamhetkvaliteter, och därmed ha förmåga att kunna konkurrera om stora avtal. Men den 

legitimerade kraften av CSR blir särskild påtaglig i den överhängande risken att förlora en 

affärsmöjlighet till konkurrenter, att det är en del av grundförutsättningarna för att 

överhuvudtaget kunna vara med och konkurrera i större affärer och att dessutom hela den egna 

leverantörskedjan förväntas kunna uppvisa goda kvalifikationer utifrån det legitima uttrycket. 

”Låt säga då att man är ett företag som inte håller på med CSR och man är en stor aktör, är det någon som kan 

göra att man kan förlora ett avtal gentemot en konkurrent?” 

“Ja, det gör det absolut. Man måste fylla vissa krav.” 

IT-företaget B 

Genom dessa förfaranden i affärsrelationer har näringslivets gemensamma förväntningar 

sedimenterats i form av interorganisatoriska rutiner där man kräver transparens av varandra 

utifrån givna CSR-kriterier. Detta medför en rad implikationer; det tycks vara viktigast att visa 

sitt legitima ansikte till en kundorganisation, snarare än till samhället. Ingen av respondenterna 

berättade om någon storskalig eller utbredd marknadsföring eller dialog med den omgivning man 

riktade insatserna mot. Detta har givetvis sina orsaker i det urval som analysen grundar sig i då 

ingen av företagen sålde sådana konsumtionsvaror där man enkelt kan signalera CSR-kvaliteter 

direkt till kunder på individnivå. Man delade gärna information om CSR-initiativ i 

marknadsföringen men i sådana fall sporadiskt, men den absolut viktigaste relationen att visa upp 

sina CSR-kvaliteter i var i relation till kunder i konkurrenshänseende, vilket antyder en starkare 

styrningskraft från näringslivet än från samhället. Genom att CSR-verksamheten dessutom 

kommit att innebära dessa interorganisatoriska konventioner där risken för ekonomiska förluster 

är överhängande kan man tänka sig att den rationella myten om CSR’s relation till lönsamhet, 

åtminstone ur det långsiktiga perspektivet, i själva verket kommit att besannas för stora 

näringslivsaktörer. Företagen begränsas hårt av förhållanden på marknaden i friheten att kunna 

välja bort CSR-arbetet; på så vis utmanar styrningsperspektivet idén om att CSR skulle vara 
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frivilligt. Samtidigt visar analysen också, i och med att styrningens hemvist ofta härleds till 

affärsrelationer, att marknadskrafternas morot och piska utmynnar i att företagen reglerar sig 

själva så väl som andra näringslivsaktörer utifrån det legitima uttryckets ideal. Dessa 

interorganisatoriska rutiner kan således betraktas som en koordinerad styrning. Genom att 

företag svarar på kravet om det legitima uttrycket i sitt CSR-arbete, förverkligar de kollektivt en 

stor apparat för samhällsstyrning i organisationsöverskridande verksamheter genom ömsesidiga 

påtryckningar. Den enda buffrande omständigheten till styrningen mot att arbeta med CSR är om 

man är en liten aktör, men där små aktörer som vill göra affärer med stora aktörer på ett sätt 

tvingas förverkliga den rationella myten genom att ingå i den gemensamma styrningen och där 

styrningen inte sällan kommer från de man önskar att konkurrera med. 

 

 

6. Diskussion 

I det följande kapitel kommer vi att summera våra resultat i relation till vår frågeställning, 

diskutera våra resultat i förhållande till tidigare forskning, hur vår metod kan ha påverkat vårt 

resultat, samt vilka slutsatser vi kan dra med hjälp av vår analys.  

 

6.1 Sammanfattning 

Vår analys syftar till att undersöka hur företagen styrs utifrån kontextuella villkor till att arbeta 

med särskilda CSR-frågor. Utifrån två övergripande kategorier bidrar vår analys till förståelsen 

om hur företagen styrs likformigt genom de fritt flytande idéer som underbygger den idémässiga 

strukturen till institutionaliseringen av CSR, samt hur organisationsfältets påtryckande processer 

upprätthåller och styr CSR-initiativ i näringslivet. 

Den idémässiga och innehållsliga styrningen innebar att företagen var eniga i sin utgångspunkt i 

FN’s Global Compact eller hållbarhetskonceptet, vilket resulterar i en gemensam tematisk 

styrning i företagens CSR-arbete. Med det konceptet följer att strategierna i huvudsak riktas mot 

den egna företagsverksamheten, och därigenom kartlägger såväl förbättringsområden som 

potentiella risker längs hela värdekedjan. Den frivilliga utformningen tillåter företagen att 
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differentiera sig från konkurrenter och därigenom använda CSR som ett direkt konkurrensmedel. 

Följaktligen understödjer detta flexibiliteten i utformningen, varpå företagen snabbt kan anpassa 

CSR-initiativen till att adressera aktuella samhällsproblem och trender, som identifieras genom 

olika typer av intressentundersökningar och materialitetsanalyser. Den allmänna meningen är 

således många gånger avgörande i vilka frågor och problemområden som företagen riktar sina 

insatser mot. Den idé- och innehållsmässiga styrningen såväl karaktäriseras som begränsas av 

företagens verksamhet, alternativt företagens historiska arbete inom filantropi, varefter CSR-

initiativen enkelt kan förknippas med affärsverksamheten och dess relation till samhället. 

I organisationsfältet, bland de tekniska och institutionella påtryckningar, finner vi förklaringar 

till den isomorfa verkan som CSR har på företagen; hur såväl trender och ”tvång” likriktar 

företag mot att nyttja CSR som ett konkurrensmedel. Vidare har man upprättat ömsesidiga 

rutiner inom interorganisatoriska affärsrelationer, som både begränsar den frivilliga 

utformningen och i viss mån även likriktar insatserna inom CSR eftersom företagen många 

gånger svarar till samma villkor, exempelvis i upphandlingar. CSR-arbetet styrs alltså genom att 

företag svarar på de ömsesidiga krav som ställs, vilket påverkar CSR-initiativets riktning och 

utformning. Med tanke på näringslivets betydande och institutionsskapande roll i samhället, kan 

CSR alltså även betraktas som ett medel för samhällsstyrning. Den strategiska utformningen för 

att svara till de interorganisatoriska och samhälleliga villkor som ställs, riktar sig dessutom inte 

sällan till angelägenheter inom de samhälleliga och politiska debatter som förs för tillfället. Den 

samhällsstyrande funktionen kan tänkas förstärkas ytterligare i och med de företagsnätverk som 

finns inom CSR-relaterade frågor, där sammanslutningar av olika företag stiftats i syfte att 

påverka samhällsutvecklingen. Detta genererar följaktligen en potentiell paradox, där företagens 

intressen eventuellt ställs mot samhälleliga vinningar. Detta förminskar emellertid inte det 

faktum att samhället, inklusive externa intressenter, har ett stort inflytande i avgörandet om vad 

som är viktiga frågor att arbeta med, även om företagen i fråga bestämmer dess utformning och 

omfattning. 
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6.2 Diskussion och slutsats 

Liksom redogörelsen för vår tidigare forskning visar även vår analys att CSR är ett flertydigt 

koncept som innefattar en mångfald av olika begreppsuppfattningar och verksamhetspraktiker. 

Men vår analys har funnit gemensamma nämnare som går att härleda till mellanstatliga direktiv 

samt de kontextuella förutsättningar som finns inom respektive organisation; däribland 

diskursförskjutningen från CSR till hållbarhet, och den bransch eller kärnverksamhet som 

respektive företag verkar inom, vilket skapar en likartad utformning av CSR-arbetet. Detta till 

trots av konceptets frivilliga utformning och dess nyttjande till differentiering.  

Det är med anledning av likartade organisatoriska beteenden, kontextuella påverkansprocesser, 

och försöken till att erhålla ett högt anseende, som den nyinstitutionella teoribildningen kan 

agera som fundament och ramverk till att undersöka hur företag styrs av sina kontextuella villkor 

och förutsättningar mot att arbeta med särskilda CSR-frågor. Vidare visar vår undersökning hur 

CSR kommit att formats av politiskt och samhälleligt inflytande, samtidigt som 

implementeringen och tillvägagångssättet av CSR anpassats av företagen och deras 

organisatoriska kontext. 

De teoretiska inriktningar som presenterats av Garriga & Melé (2004) synliggör aspekter som 

även återfinns i vår data, och ger viss förklaringskraft åt de likriktningar av CSR som vi 

identifierat i vår analys. Exempelvis finner vi grunder till den instrumentella teorin i vår data 

genom att CSR-strategin sammanvävs med strategier som är riktade mot att tjäna företagets egna 

intressen (Garriga & Melé, 2004 s. 53). Även de politiska teoribildningarna knyter an till våra 

resultat genom att man uppvisar ett ansvar gentemot samhället, med ambitioner om att behaga en 

allt större grupp intressenter, med inflytande av samhällelig opinion (Garriga & Melé, 2004 s. 

55). Men vår analys visar också att företagen, genom att åta sig ansvar som är av samhälleligt 

intresse, också kan styra samhälleliga riktningar genom sitt CSR-arbete. Detta genom att 

organisatoriska rutiner upprätthåller den politiska agenda som drivits genom FN’s Global 

Compact (WCED, 1987). Exempelvis genom interorganisatoriska avtal, resurseffektivisering, 

nya vägledningar, etc. Det integrerade perspektivet belyser hur organisationen svarar på 

samhällets krav genom att integrera CSR i verksamheten, utifrån en beroendeställning till 
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samhället (Garriga & Melé, 2004 s. 57). Men styrningen vi identifierat på interorganisatorisk 

nivå ger bättre förklaringskraft till verksamhetsintegrationen, genom att implementerandet av 

processer och rutiner resulterar i en typ av arbete som är lättare att gradera, och som visas upp 

som en legitim kvalitet i affärsrelationer. 

Genom denna interorganisatoriska påverkan fortplantas gemensamma idéer om vad arbetet ska 

innefatta, där det tydligaste tecknet på isomorfism i enlighet med vår data är det faktum att 

miljöansvaret har blivit en allmängiltig del av CSR-arbetet, oavsett verksamhetstyp. Enligt 

respondenterna härleds detta fokus på miljöfrågor till FN’s Global Compact och de hållbarhetmål 

som direktivet innefattar. På så sätt visar vår data, i enlighet med Brammer et al (2012, s. 16), att 

företag tilldelas en aktiv roll i att institutionalisera CSR. Vår undersökning visar att 

institutionaliseringen av CSR fortskrider i och med den konkurrerande funktion som konceptet 

tilldelas. Vidare betraktar CSR som en hygienfaktor, vilket därmed också kan betraktas som en 

institutionaliserad praktik bland stora företag (Bondy et al, 2012; Bice, 2017) och således förstås 

ett legitimt förfarande (Meyer & Rowan, 1977). 

Respondenterna beskriver en situation där den rationella mytbildningen om praktikens lönsamhet 

besannats genom att CSR kommit att betraktas som en hygienfaktor, och följaktligen ses som en 

inträdesbiljett till att konkurrera i samma domän som stora företag. I och med praktikens 

institutionalisering och dess associationer med långsiktig överlevnad, resulterar CSR i en 

tvingande form av isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Vi anser att det etiska perspektivet 

snarare ger förklaringskraft åt att företag ägnar sig åt CSR, vilket inte vår analys syftar till att 

förklara. Men våra resultat visar ändå i relation till etiska tankegångar att CSR inte bara är en 

skyldighet och ett ansvar utifrån en samhällsmoral, utan även en möjlighet för näringslivet att 

influera framtida samhällsutveckling. 

Vår teoretiska utgångspunkt kan möjligtvis ha placerat en alltför ensidig betoning på CSR som 

konkurrensmedel. Vi berör inte de medmänskliga, etiska och värdemässiga ställningstaganden 

som underbygger praktiken. Det sammantagna intrycket av datan är trots allt att man genomför 

omfattande organisatoriska förändringar i syfte att implementera CSR-strategier som formulerats 

utifrån materialitetsanalyser, vars data har hämtats från olika intressentgrupper, vilket indikerar 
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att företagen känner en beroendeställning gentemot samhället och ett etiskt ansvarstagande 

(Garriga & Melé, 2004 s. 57-61). 

De villkor vi beskriver med analysen måste även med utgångspunkt i vårt urval förstås som 

förhållanden som gäller stora företag, med andra företag som huvudsaklig kundbas. Vi kan dock 

inte med vår data bedöma hur stort företaget ska behöva vara för att tänkas utsättas för de 

kontextuella påtryckningar som vi ställer upp i analysen, samt förväntningen på att integrera 

arbetet. Men vår analys visar ändå att organisationer genom en någorlunda koordinerad och 

kollektiv styrning har upprättat en apparat i näringslivet som ägnar sig åt arbete som är av 

angelägenhet för allmänheten. Vi har i uppsatsen ytmässigt berört CSR som en funktion till 

samhällsstyrning, där företagens maktposition som institutionaliserande organ har en möjligheter 

att påverka samhällsutvecklingen; både politiskt och för konsumentgrupper, nationellt och 

internationellt (Brammer et al, 2012; MSB, 2010). Det är mot bakgrund av detta som vi 

välkomnar framtida studier inom området, där CSR undersöks som ett organisatoriskt redskap 

för samhällsstyrning. Vidare skulle det vara intressant att studera resultaten av specifika CSR-

initiativ, såväl instrumentella resultat som sociologiska och ekologiska resultat. Undersökningar 

har redan visat att exempelvis individuella konsumenters klimatkompensering ofta ha en motsatt 

effekt (Sörqvist & Langeborg, 2019), samtidigt som klimatkompensering bland myndigheter och 

företag är kraftigt ifrågasatt av forskare (Viksten, 2019, 29 okt; Kronholm & Färnbo, 2019, 16 

okt). Med tanke på klimatkompenseringens tvivelaktiga effekter kan det därför vara angeläget att 

undersöka hur andra CSR-angränsande alternativ påverkar aspekter som miljö, hälsa, 

levnadsförhållanden och ekonomi. 
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8. Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1 

Intervjuguide - Semistrukturerad 

 

Bakgrundsfrågor 

2. Vad är din arbetstitel idag? 

3. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden? 

4. Vilken bransch tillhör ni? Och kan du kort beskriva verksamheten? 

5. Vilken avdelning eller funktion tillhör du och ert CSR-arbete? 

 

CSR (Beslutsfattande) 

1. Kan du berätta lite om de CSR-projekt som ni ägnar er åt i dagsläget? 

● Gör ni internationella insatser i ert CSR-arbete? 

2.  Vilka tror du är de mest avgörande anledningarna till att ni arbetar med CSR? 

3. Vad är er målsättning med ert CSR-arbete? 

4. När ni planerar CSR-strategin, hur tar ni beslut kring vilka frågor ni ska arbeta med. Vad är 

avgörande i valet av fokus? 

5. Ni beslutar alltså om vilken målsättning CSR-strategin ska ha, men bestämmer ni också hur 

exakt målen ska uppnås, hur man ska tillväga, vilken metod man ska använda? 
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6. Har ni flera valmöjligheter bland frågor att arbeta med? Finns det några fokus som ni väljer att 

inte fokusera på - varför isåfall. Har du något exempel? 

7. Finns det något underlag som ni använder som utgångspunkt i beslutet kring vilken fråga ni 

väljer att arbeta med, exempelvis opinionsmätningar eller kundundersökningar?   

8. Vilka riktlinjer eller krav som ni förhåller er till? 

● Vilken roll spelar lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning för ert CSR-arbete?   

9. Finns det några drivkrafter eller incitament till att ni arbetar med CSR?  

10. Vilka konsekvenser tror du att det skulle innebära för er om ni inte arbetade med CSR? 

 

CSR (Influenser) 

1. Vet ni hur andra företag i er bransch jobbar med CSR? Tog ni detta med i betraktning i ert 

beslut om eran CSR strategi? 

2. Informerar ni om ert CSR arbete i er marknadsföring? 

3. Upplever ni att det finns en förväntan från era kunder att ni ska ägna er åt CSR?   

● Finns förväntningar på särskilda CSR-frågor? 

4. Finns det några uppmaningar från styrelsen eller investerare att ni ska ägna er åt CSR?   

● Är uppmaningarna riktade mot särskilda CSR-frågor? 

5. Har ni någon gång undersökt om ert CSR-arbete givit utslag på tillväxten? 

6. Tror du att CSR påverkar er konkurrenskraft? 

7. Att ägna sig åt CSR har åtminstone bland större företag blivit en norm eller en förväntan; hur 

pass frivilligt skulle du säga att det egentligen är för företag att ägna sig åt CSR idag?  

8. Utvärderar ni löpande era CSR-projekt, och vad har resultaten av det isåfall visat? 

● Har ni någon gång upptäckt att ni inte har medel eller möjlighet att nå uppsatta mål? 

9. Har ni några framtida csr-projekt i åtanke? Funderar ni över några särskilda projekt? 
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8.2 Bilaga 2 

Följebrev 

 

 

Förfrågan om att delta i en studie om varför företag ägnar sig åt Corporate Social 

Responsibility 

 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av Programmet med inriktning mot 

personal- och arbetsliv vid Uppsala Universitet. Studien kommer att genomföras med intervjuer 

med hjälp av vilka vi avser att fördjupa oss i varför företag egentligen arbetar med Corporate 

Social Responsibility (CSR) samt varför företag ägnar sig åt de särskilda ändamål som man 

väljer att tillsätta tid och resurser på. Intervjun kommer att utgå från att beröra din uppfattning 

och erfarenhet genom ditt arbete med CSR.   Intervjun beräknas att ta mellan 45-60 minuter; det 

är viktigt att intervjun sker i en ostörd miljö, på en tid och plats som du bestämmer. Intervjun 

kommer även att spelas in och transkriberas i text.  

 

Den information som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt. I samband med att 

ljudfilen skrivs ut i text ges personer och företag pseudonymer. Den information som kommer att 

publiceras i den färdiga uppsatsen är vilken bransch som företaget du arbetar på är verksamt i, 

samt ditt ansvarsområde i relation till CSR. Resultatet av studien kommer att presenteras 

muntligt till andra studerande och handledare samt publiceras i skrift i form av examensarbete. 

När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas tillgänglig i databaser för 

examensarbeten vid Uppsala Universitet, men inspelningen kommer att raderas efter att ljudfilen 

transkriberats till text. 

 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. Avslutningsvis vill vi tacka dig för att du tar dig tiden att hjälpa oss att göra vår 

studie möjlig! 
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