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SAMMANFATTNING 
Varför ägnar sig företag frivilligt åt CSR?  
I globaliseringen förväntas företag ta ett globalt ansvar. Standarder har utvecklats om hur 
företag ska ett socialt ansvar. Reglerna är utvecklade i samarbete mellan olika organisationer 
och företagen själva. De mest framgångsrika initiativen är Global Compact med CSR-
standarder och Global Reporting Initiative med regler för hur de olika CSR- aktiviteterna ska 
redovisas och kommuniceras. För företag är det viktigt att ha ett bra anseende och de följer 
därför de frivilliga reglerna om socialt ansvar för att anses som legitima. Företags arbete med 
CSR omvärderas i relation till intressenters förväntningar. Beroende på kulturella faktorer 
vilka bestämmer intressenters attityder, finns det även möjligheter för företag att anpassa sina 
CSR- strategier på den internationella marknaden. De mest centrala intressenterna i 
sammanhanget är statliga organisationer, intresseorganisationer och media, vilka granskar 
företags agerande och beteenden. Förslag ges om hur CSR kan ses som en norm och även hur 
normers funktioner kan appliceras på CSR- företeelsen. CSR kan också betraktas som 
institutionell påverkan. Företag följer de frivilliga reglerna om CSR av ett antal olika 
anledningar som alla är en följd av att CSR är normativt. 
 
Nyckelord: CSR, Institutionell teori, Intressenter, Strategier, Normer 
 
 
Abstract 
Why do companies embrace voluntary CSR? 
In the globalization companies are expected to take global responsibility. Standards for 
companies’ social responsibility are developed, where the outcome is affected by a number of 
various organizations. The most prominent initiatives are the Global Compact with CSR- 
standards and the Global Reporting Initiative with guidance on how social reports can be 
made. For a company, reputation is essential and therefore many follow these voluntary 
standards in order to appear legitimate. The CSR strategies of a company are nevertheless 
adjusted to the expectations of stakeholders. It’s even possible that variations in cultural 
dimensions could determine the CSR-strategies of a company on the international market. For 
companies the stakeholders of main importance when it comes to CSR, are governmental 
organizations, non-governmental organizations and the media who check the companies 
behaviour. CSR is compared with the functions of norms and CSR is also suggested to be a 
norm. CSR could also be considered as a result of a normative institution shaping 
organizations. Companies could have various reasons to follow voluntary CSR- standards, but 
the bottom line is that CSR is normative. 
 
Key words: CSR, Institutional theory, Stakeholders, Strategies, Norms 
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1 INLEDNING 

 

 

1.1 Bakgrund 

Det är i västerländska rättssystem ett allmänt accepterat mål att syftet med bolagens, eller 

företagens, verksamhet är att generera vinst (Taxell 2008). Dock finns det standarder som 

företag frivilligt rättar sig efter då det gäller deras aktiviteter kring socialt ansvar och det finns 

även standarder för hur de kan upprätta sina sociala redovisningar. Sådana standarder är 

kopplat till ett begrepp som kallas CSR vilket är en förkortning på Corporate Social 

Responsibility. Begreppet är föremål för en mängd olika definitioner. 

EU i sin version definierar det som att företag på frivillig grund integrerar sociala och 

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna. Det innebär att 

företag ska ta ett bredare ansvar än det rent ekonomiska. Detta öppnar upp till en diskussion 

dels kring vilken roll företag har, och dels varför företag är villiga att lägga tid och resurser på 

socialt ansvar, då ett bolags huvudsakliga ansvar är att generera vinst till ägarna (Taxell 

2008). 

 

Vad är då anledningen till att företag frivilligt ägnar sig åt CSR? 

 

 

1.2 Tidigare forskning 

Mycket forskning har gjorts om temat CSR och i synnerhet dess påverkan på bland annat 

lönsamhet, marknadsandelar och varumärke. Däremot har få studier tagit upp det normativa 

inslaget i CSR. 

 

1.3 Frågeställning 

Varför ägnar sig företag åt CSR frivilligt. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ge ett perspektiv på varför företag följer frivilliga CSR standarder 

och att bidra med ett förslag på hur CSR kan förstås ur ett normperspektiv samt belysa hur 

CSR är resultatet av institutionell påverkan. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd på följande sätt: 

I avsnitt två presenteras de teorier som ligger till grund för senare diskussion. 

Avsnitt tre tar upp bakomliggande faktorer till standarders uppkomst för att därefter ge en 

presentation över standarder som angår företags sociala ansvar. 

Avsnitt fyra lyfter fram olika attityder till socialt ansvar, för att därefter ta upp företags 

förhållningssätt till CSR och slutligen vilka faktorer som påverkar företag att ägna sig åt CSR.  

I avsnitt fem ges en diskussion i anslutning till de tre ovan nämnda avsnitten. 

 

1.6 Teoretiska utgångspunkter 

Min avsikt är att ta reda på vad det är som påverkar företag att frivilligt ägna sig åt CSR. Jag 

tar sikte på att beskriva hur omgivningen påverkar organisationer. De teoretiska 

utgångspunkterna är institutionell teori som beskriver den normativa institutionella påverkan 

och utgår ifrån att organisationer anpassar sig till omgivningens värderingar och normer. Med 

anledning av det normativa har jag dessutom använt mig av rättssociologins teorier om 

normer. Det senare beroende på att rättssociologin mycket ingående behandlar normer. Dessa 

två teoretiska ansatser kompletterar varandra och kommer därför att framställas parallellt i 

diskussionen. 

 

1.7 Metod och avgränsningar 

Det har inte utförts en empirisk studie med syfte att testa utsagor genom att observera 

verkligheten med hjälp av intervjuer, observationer eller enkäter. Tillvägagångssättet har 

istället varit litteraturstudier. Jag har använt olika sorters litteratur som beskriver 

förutsättningar för företagen då det gäller CSR. 
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2 TEORI 

 

 

I detta avsnitt kommer jag inledningsvis att kort beskriva institutionell teori. Därefter följer en 

redogörelse kring vad normer är och vad de har för funktion.  

 

 

2.1 Institutionell teori 

I institutionell teori menar man att en omgivning som organiseras kring sociala, kulturella, 

politiska och juridiska krav är institutionaliserad. Det är denna omgivning som påverkar 

organisationer att agera på anpassat sätt (Hatch 2002, s. 108-109). 

I institutionell teori menar man att om en organisation anpassar sig till sådana institutionella 

krav får den socialt stöd och säkerställer sin överlevnad. Då trycket är att anpassa sig till lagar 

och regler, handlar det om en tvingande institutionell påverkan. Då trycket kommer från 

kulturella förväntningar, handlar det om en normativ institutionell påverkan.  

Ytterligare en typ av påverkan, som är reaktion på osäkerhet, är den då organisationer 

eftersträvar att likna andra organisationers struktur och handlingsmönster. Detta kallas 

mimetisk institutionell påverkan (Hatch 2002, s. 109). 

 

2.2 Normer 

Enligt Baier & Svensson (2009, s. 63-73) kan normer förstås som handlingsanvisningar. För 

en mer fördjupad eller uttömmande definition menar de dessutom att normer (dess essenser) 

är: (a) imperativ som är (b) socialt reproducerade och (c) utgör individens uppfattning 

avseende omgivningens förväntningar. Detta är gemensamt för alla slags normer, såväl 

rättsliga normer, vilka ofta är kodifierade redan befintliga normer, som sociala normer. 

 

Enligt Baier & Svensson (2009, s. 113-114) bygger det ekonomiska systemet på normer men 

de säger samtidigt att man inte vanligtvis tänker på det i termer av normer. Det ekonomiska 

systemet genererar inga handlingsanvisningar med något faktiskt innehåll men spelreglerna är 

mycket viktiga. 

Ekonomins lagar består av att köpa och sälja saker, låna ut pengar etc. Genom dessa 

handlingar lär vi oss normen ”köp billigt, sälj dyrt” och andra förutsättningar för detta system. 
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”Vi tar för givet att det ska vara på ett visst sätt och vi betraktar ekonomins lagar nästan som 

naturlagar, eller åtminstone att de är mycket stabila” (Baier & Svensson 2008, s. 114). 

 

Normer kan uppkomma på olika sätt, nämligen dels spontant eller dels genom intention (Baier 

& Svensson 2009, s. 95-104). 

En norm kan också vara riktad mot någon och benämns då som en moralisk norm (Baier & 

Svensson 2009 s. 119). Normers funktion kan vara att reducera komplexitet, koordinera 

handlande, integrera och en annan funktion hos normen är att den distribuerar makt. Beroende 

på vilket perspektiv man har kan dessa funktioner överlappa varandra. Om normer ses som 

handlingsanvisande, har det med handlingar att göra. Normen medverkar till att saker händer 

och beroende på de bakomliggande värdena till varför den uppstod, kan normen som 

instrument bibehålla stabilitet, men också medverka till förändring (Baier & Svensson 2009 s. 

176-183) .  

Vidare menar de att normens övergripande funktion är att transformera värden till handlingar 

och att den normstyrda handlingen är en av samhällets grundkomponenter för social handling. 
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3 GLOBALISERING, STANDARDER OCH CSR 

 

 

3.1 Standarder på grund av globaliseringen 

Genom globaliseringen har det blivit lättare att kommunicera på distans, och aktörer som 

geografiskt är långt ifrån varandra kan interagera i större omfattning (Brunsson & Jacobsson, 

2000, s. 37). Det finns fler internationella eller transnationella organisationer av helt olika 

karaktär som exempelvis Shell, EU och Fifa. Vidare menar Brunsson & Jacobsson (2000, s. 

37) att det även har skett en mental globalisering på så sätt att vi i högre grad känner till 

människors livssituation på avlägset belägna platser, och att vi anser saker och ting i grund 

och botten är lika. Globaliseringen omfattar alltfler kulturer vars normer inte är gemensamma. 

Den globala marknaden består av ett antal separata nationella marknader, som var och en har 

sina speciella traditioner och regler. Behovet av standardisering ökar med globaliseringen, 

pga. frånvaron av en stark formell organisation på en global nivå, och för att skapa fungerande 

transnationella marknader är global standardisering ett viktigt instrument. 

Internationellt orienterade regler inom och utom organisationer är en central del av det 

fenomen man brukar kalla globalisering (Brunsson & Jacobsson 2000, s. 38). 

 
3.2 Avreglering och omreglering 

Tvingande regler skapar byråkrati och begränsar de fria marknadskrafterna vilket leder till 

ineffektivitet (Svedberg, Nilsson, Henning, 2005, s. 13-14). Företags och organisationers 

autonomi, kreativitet och innovativitet begränsas av tvingande regler. Av den anledningen ska 

avregleringar leda till att företag och organisationer blir fria att agera rationellt och 

självständigt, med utgångspunkt i egna preferenser (Svedberg, Nilsson, Henning, 2005, s. 13-

14). Avregleringar kan mot den bakgrunden förväntas leda till ökad effektivitet. 

 
Genom de senaste decenniernas avreglering har staten haft allt mindre spelutrymme. 

Det har öppnats upp för andra organisationer utan formell auktoritet att skapa nya former av 

regler och policys för företag (Grafström, Göthberg & Windell 2008, s. 100). Baier & 

Svensson menar att avreglering medför omreglering och det har blivit en expansion av normer 

som ett resultat av avregleringen eller globaliseringen (Baier & Svensson, 2009). 
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3.3 Frivilliga regler 

Frivilliga regler är generella till sin karaktär, vilket medför att det finns ett visst 

tolkningsutrymme för den som följer dem så att det passar den egna verksamheten (Svedberg 

et al. 2005, s. 17). De är ofta transnationella, det vill säga de gör anspråk på att reglera företag 

i många länder och de är dessutom många gånger branschöverskridande och 

sektoröverskridande. 

Institutionella forskare har delat upp regler i grupper (Svedberg et al. 2005, s. 15), och nedan 

görs en jämförelse mellan tvingande regler och frivilliga regler. 

• Tvingande regler. Typexemplet är lagar, men det finns även andra tvingande direktiv 

såsom EU-direktiv. De har en tydlig upphovsman och det finns en hierarkisk 

organisatorisk relation mellan regelskapare och regelföljare, och de har sanktioner 

kopplade till sig.  

• Frivilliga regler. Dessa kan uppträda i många olika namn, såsom riktliner, koder, 

standarder och rekommendationer. I likhet med lagar och tvingande direktiv är även 

dessa kodifierade och nedskrivna. Precis som tvingande regler har de en formell 

upphovsman men den stora skillnaden är att de inte har tvingande sanktioner kopplade 

till sig. På engelska brukar de därför av vissa kallas för ”soft law”. 

 

3.4 Normer blir till legitimerade standarder  

De flesta av standarderna är sedan tidigare redan befintliga normer. En anledning att 

standardisera normerna är att man går ett steg längre och indikerar vad normen ska leda till 

(Brunsson & Jacobsson 2000, s. 34).  De befintliga normerna blir standardiserade och därmed 

frivilliga. Standarder är också framtagna i samarbete med utomstående organisationer, vilka 

ofta betraktas som experter på området. Experters inblandning gör att normen blir legitimerad. 

Dessa hävdar att deras expertis är geografiskt och/eller kulturellt oberoende. Experterna 

kommunicerar med varandra globalt och de flesta hänvisar ofta till modern vetenskap.  

Ett antal organisationer som exempelvis Amnesty international och Världsnaturfonden 

grundar sig dessutom på gemensamma värden. Brunsson & Jacobsson (2000, s. 38) menar att 

detta är ett globalt fenomen av stor betydelse. Ytterligare sätt att legitimera regler är att i 

likhet med FN hänvisa till representativitet och till demokrati (Svedberg et al. 2005, s. 19). 

Andra regelskapare kan hänvisa till att de som berörs av reglerna har deltagit i arbetet med att 

ta fram dem, såsom att branschorganisationer har medverkat (Svedberg et al. 2005, s. 19). 
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3.5 Utveckling mot CSR  

I takt med att verksamheter globaliseras utkrävs även ett globalt ansvar vid sidan av lokalt 

ansvar. Flera multinationella företag har en omsättning som överskrider BNP i flera av 

världens utvecklingsländer, vilket gör dem till en betydande maktfaktor (Grafström et al. 

2008, s. 34). 

Kritik har riktats framförallt mot västerländska storföretag och deras produktionsenheter i 

utvecklingsländer. Antiglobaliseringsrörelsen växte runt om i världen och generellt kunde 

debatten ringas in i tre huvudområden, vilka bestod av krav på att Internationella valutafonden 

och världsbanken skulle skriva av skulder i utvecklingsländer, kritik mot företags utnyttjande 

av billig arbetskraft i u-länder samt kritik mot företags närvaro i icke-demokratiska länder 

(Grafström et al. 2008, s. 34).  

 

 

 

3.6 OECD: s riktlinjer  

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) är ett samarbete mellan 

industriella länder med representativ demokrati och marknadsekonomi. Riktlinjerna för 

multinationella företag är gemensamma rekommendationer till företag från 40 regeringar. 

Dessa riktlinjer tillhandahåller principer och standarder för god praxis förenliga med 

tillämpliga lagar. Som exempel på vad riktlinjerna handlar om kan nämnas bland annat att 

mänskliga rättigheter ska respekteras, policy mot korruption och skyddande av miljö. 

De anslutna ländernas regeringar främjar riktlinjerna genom att inrätta nationella 

kontaktpunkter, vilka ska fungera som forum för diskussion för att få företag att följa 

riktlinjerna. Efterlevnaden av dessa riktlinjer är frivillig och kan inte upprätthållas rättsligen, 

men den svenska regeringen förväntar sig att svenska företag följer OECD: s riktlinjer 

(www.regeringen.se/sb/d/5467/a/14556 ). 
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3.7 CSR (Corporate Social Responsibility) 

Begreppet är ett samlingsnamn för hur ett företag ska ta ansvar för resten av samhället, och 

kanske speciellt för de sfärer av samhället som de själva har direkt eller indirekt påverkan på 

(Brülde & Strannegård 2007, s. 17). 

EU-kommissionens definition: CSR är en förkortning på Corporate Social Responsibility och 

innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 

verksamhet och i sin samverkan med intressenterna (Grafström et al. 2008, s. 38). 

En annan ofta använd beskrivning är att CSR innefattar handlingar/aktiviteter som medför 

samhällsnytta, utöver företagens intressen och utöver det som lagen kräver (Williams & 

Zinkin 2008, s. 212). 

 

 

3.8 Skapandet av frivilliga regler  

CSR- standarder skapas av diverse aktörer. Grafström et al. (2008, s. 93-94) visar genom en 

undersökning som gjorts att det finns en mängd olika organisationer som inte bara är med och 

påverkar innehållet i CSR- regler, utan som också själva producerar dessa. Av dessa 

regelskapare är 41% icke-statliga organisationer, 31% branschorganisationer, 12% statliga 

organisationer (till exempel EU), 6% kommersiella organisationer, 5% fackföreningar och 5% 

samarbeten mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. 

 

 

3.9 CSR-standarder 

Som framgick i förra avsnittet finns alltså en rad olika sorters organisationer som inte bara är 

med och påverkar innehållet i CSR-regler utan också själva producerar dessa. 

Reglerna om socialt ansvar kan innehållsmässigt sammanfattas i fyra kategorier, vilka är, 

generella regler för företagsbeteende, branschspecifika uppförandekoder, regler för formatet 

för social redovisning och regler för granskningen av de sociala redovisningarna (Grafström 

et al, 2008, s. 94). De mest framgångsrika regelskaparna eller de som har fått störst 

genomslag och som företag anslutit sig till är Global Compact och GRI. 
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3.9.1 Global Compact 

FN har sedan i slutet av 1990-talet engagerat sig i företagens sociala ansvar och i juni 2000 

upprättades Global Compact för att stimulera samarbetet mellan företag, FN och 

civilsamhället. Dåvarande generalsekreterare Kofi Annan presenterade initiativet och uttalade 

målen om en mer human marknad och en möjlighet för alla till välstånd i en sund miljö. 

Vidare menade Kofi Annan att man måste välja en marknad där de starka accepterar sitt 

ansvar och visar på global vishet och ledarskap (Grafström et al. 2008, s. 73-74). 

 

Företagens sociala ansvar är definierat i tio principer. De tio principerna är i sin tur 

fördelade/grupperade under fyra rubriker som behandlar följande teman: mänskliga 

rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Mer än 5100 företag deltar i Global Compact 

och de har intressenter ifrån över 130 länder  

Företag som ansluter sig till Global Compact förväntas att införliva principerna i 

affärsverksamheten och i organisationskulturen. Det förväntas även att företag ska upprätta 

årliga redovisningar om hur de implementerar principerna (www.unglobalcompact.org). 

 

3.9.2 The Global Reporting Initiative (GRI) 

GRI är ett världsomspännande nätverk som samlar olika typer av intressentgrupper. 

Olika aktörer såsom företag, människorätts- och miljöorganisationer, 

arbetstagarorganisationer är välkomna med förslag för att utveckla riktlinjerna. De samarbetar 

med UNEP och FN:s initiativ Global Compact. 

 

GRI: s riktlinjer är regler som handlar om upprättandet av sociala redovisningar. Dess 

ramverk är helt frivilligt för organisationer att följa. GRI skapar branschspecifika riktlinjer i 

samarbete med företagen själva och med olika intresseorganisationer. De marknadsför sig 

genom att peka på möjligheterna för intressenter att jämföra olika organisationers 

engagemang om de alla använder sig av samma riktlinjer (Grafström et al. 2008, s. 95). Mer 

än 1500 företag inkluderat många av världens ledande varumärken har frivilligt antagit GRI: s 

riktlinjer. GRI säger på sin hemsida att riktlinjerna de facto har blivit global standard 

(www.globalreporting.org). 
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4 ANSEENDE, STRATEGIER OCH INTRESSENTER 

 

 

4.1 Socialt ansvarstagande- företagens uppgift 

Huruvida socialt ansvar är företagens uppgift har varit föremål för en allmän diskussion. 

Milton Friedman hävdade på 1970-talet att företags sociala ansvar är att maximera sina 

vinster (Bonnedahl, Jensen & Sandström 2007, s. 51). Han menade dessutom att företagen 

även ska följa grundläggande samhällsregler, både vad gäller lagar och etik. Detta grundade 

sig på att staten ger de yttre förutsättningarna för marknaden, och att på denna marknad ägnar 

sig aktörerna åt att konkurrera och tjäna pengar. Idag har förhållandena förändrats genom att 

gränserna för statens och företagens verksamheter har tunnats ut och företagen har fått ökad 

makt (Bonnedahl, Jensen & Sandström 2007, s. 48). Numera har företag blivit allt viktigare 

aktörer i samhället (Brülde & Strannegård 2007, s. 15). Företag administrerar och utövar 

därigenom inflytande över fler individers liv och hälsa. Därmed ökar också kraven på att 

företagen tar ansvar för vilket slags samhälle som deras verksamhet ger upphov till (Brülde & 

Strannegård 2007, s. 15). Trots denna utveckling finns det motståndare till socialt 

ansvarstagande. De hävdar att det står i direkt motsättning till den fria marknaden och därmed 

utgör ett hot mot kapitalismen. En del röster säger tvärtom att socialt ansvarstagande är en 

förutsättning för vinst och lönsamhet (Grafström et al. 2008, s. 32).  

 

Svenskt Näringslivs förhållningssätt till CSR beslutades på ett styrelsemöte år 2002. De 

menade att de rådande konventioner, resolutioner och grundläggande principer samt OECD: s 

riktlinjer mer än väl täcks av den svenska lagstiftningen. De förutsätter att detta också gäller i 

EU och i övriga OECD-länder. Därför menar de att CSR primärt är en fråga som gäller 

förhållanden i U-länder och nyindustrialiserade länder. De för också fram att företag ska 

respektera oskrivna och skrivna regler, men att det är staterna som har störst ansvar, 

inflytande och möjlighet att påverka utvecklingen i de frågor CSR handlar om (Bonnedahl, 

Jensen & Sandström 2007, s. 206). 
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4.2 Anseende och legitimitet  

Mot bakgrund av alla skandaler som uppstått de senaste åren har CSR uppkommit som en 

lösning på de problem som skandalerna aktualiserat (Brülde & Strannegård 2007, s.17). CSR 

uppmanar till en diskussion kring vad ett företag är, vilka förväntningar vi kan ha på det, och 

vilken roll företag spelar i samhället. CSR ger stöd för hur företagen ska agera för att ta ett 

rättmätigt ansvar och därigenom få det förtroende som så hett eftertraktas i näringslivet 

(Brülde & Strannegård 2007, s. 17). Målen med CSR är att genom ökat anseende generera fler 

kunder vilket i sin tur medför ökad vinst. Ett ökat anseende är också angeläget för att framstå 

som en attraktiv arbetsplats, och därmed locka till sig kompetent personal (Grafström et al, 

2008, s. 157). 

 

Anseende kan ses som ett företags samlade framgång att tillmötesgå en mångfald intressenter, 

och är därmed den samlade värderingen eller åsikten som en eller flera av ett företags viktiga 

intressenter har (Grafström et al. 2008, s. 111). Belönande företagsbeteende påverkas också 

starkt av de politiska och ideologiska strömningar som råder vid olika tidpunkter. Det är 

angeläget att visa att man är en ansvarsfull aktör i samhället och på så sätt värna om sin 

sociala legitimitet.  

En aktör får legitimitet genom att agera lämpligt utifrån de värderingar och normer som finns 

i den specifika situation som aktören befinner sig i. Om företag inte följer statens regler leder 

det till illegalitet, vilket alltså leder till rättsliga följder. Men om ett företag inte följer 

frivilliga regler kan det leda till illegitimitet (Grafström et al. 2008, s. 92). 

Legitimitet är också kopplat till identitet.  

Som exempel på detta nämns British Petroleum (BP) som både har ändrat logotyp och ändrat 

namn till Beyond petroleum för att visa att BP arbetar med miljö och förnybara energikällor 

(Grafström et al 2008, s. 115-116). 
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4.3 CSR strategier  

Mycket forskning har bedrivits kring sambanden mellan attityder till CSR och kulturella 

dimensioner, i vilken intresset har legat i sambandet mellan kultur och företagsledning. 

Williams & Zinkin (2008, s. 211) menar att dessa studier går att generalisera till att också 

omfatta intressenter. I sin studie visar de att det kulturellt skiljer sig åt beträffande de sociala 

kraven på företagens CSR- aktiviteter.  

Det finns skillnader på intressenters attityder i olika kulturer, vilket inverkar på i vilken 

omfattning de är benägna att bestraffa företag med en sämre hantering av CSR. Studien 

behandlade främst konsumenters attityder, vilket forskarna menar kan ta sig uttryck i 

förändrade konsumtionsmönster. Forskarna föreslår att CSR- managements kan beakta detta 

på den internationella marknaden. 

Företag kan beroende på kontext ha olika CSR – strategier (Grafström et al. 2008, s 121-132). 

Vidare menar de att ett CSR- arbete kan ta sig olika former, men det mest centrala är att det 

bottnar i noggranna överväganden och att arbetet kontinuerligt revideras samt omvärderas i 

relation till intressenters förväntningar.  

 

Förväntningarna och normerna för vad som anses vara ett acceptabelt företagsbeteende eller 

ansvarstagande utvecklas ur samspelet mellan företag och deras intressenter (Grafström et al. 

2008, s. 117).  För att vara med och forma hur omgivningen uppfattar företaget kommunicerar 

man sitt sociala ansvarstagande till intressenterna. 

Vidare menar de att utvecklingen har gått mot att lyfta fram relationsbyggande aktiviteter 

mellan företag och intressenter, och att man aktivt arbetar med socialt ansvarstagande utan 

påtryckningar utifrån. Detta menar Grafström et al. (2008, s. 68) är ett proaktivt 

tillvägagångssätt. Tidigare arbetade man med att i efterhand möta intressenternas krav, vilket 

är ett reaktivt tillvägagångssätt. Kommunikation och transparens är relationsbyggande och 

stärker anseendet. En stark relation med intressenter är något som är svårt att kopiera, och ofta 

något som utvecklas över tid. På så vis är det en fördel gentemot konkurrenterna (Grafström 

et al. 2008, s 157). 
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4.4 Intressenter 

En intressent definieras som en grupp eller individ som påverkar eller blir påverkad av ett 

företag eller dess verksamhet.  

 

 

 

 

Den klassiska intressentmodellen (Efter Freeman 1984). 

 

 

Grafström et al. (2008, s. 68) menar att denna intressentmodell dock är problematisk numera 

på så sätt att intressenter inte kan ses som isolerade aktörer, utan måste förstås utifrån deras 

samspel med andra intressenter, och för att analysera vilken ansvarsroll ett företag har idag är 

det nödvändigt att inte enbart identifiera de mest centrala intressenterna utan även förstå vilka 

relationer intressenterna har till varandra (Grafström et al. 2008, s. 83). Därför borde en 

intressentmodell illustreras på ett mer rättvisande sätt så som framgår från bilden nedan. 
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(En utvecklad intressentmodell där företaget fortfarande befinner sig i mitten men är nu 

omgivet av intressenter som har en relation till varandra och inte bara till företaget). 

 

 

 

    Modell efter Grafström et al. (2008, s. 84) 

 

Intressenter ska också förstås som något dynamiskt hellre än statiskt eftersom olika 

intressenter kan vara mer eller mindre viktiga att ta hänsyn till beroende på tid och/eller 

situation. De säger också att intressenter ofta delas upp i primära och sekundära intressenter.  

• De primära intressenterna är de som företaget påverkar direkt eller de som direkt 

påverkas av företaget, och dessa intressenter måste få sina intressen tillgodosedda för 

att företaget ska överleva. 

• Sekundära intressenter är de som har en indirekt verkan på företaget som till exempel 

intresseorganisationer och media med opinionsbildning.  
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Vad gäller företagens arbete med sociala ansvarsfrågor är en sådan uppdelning ett problem 

eftersom publicitet av media, vare sig den är positiv eller negativ, kan få stora konsekvenser 

för ett företag. 

 

4.5 Tre centrala intressenter i sammanhanget 

Grafström et al. (2008, s. 72- 83) lyfter fram tre intressenter vilka är att betrakta som centrala i 

vad som angår företagens CSR. Dessa intressenter är statliga organisationer, 

intresseorganisationer och media. Nedan kommer att beskrivas deras betydelse som 

intressenter för företag då det gäller deras sociala ansvar. 

 

4.5.1 Statliga organisationer – agendasättare 

Både EU och FN försöker på olika sätt att engagera företag och aktörer i företagens 

omgivning i frågor som rör socialt ansvar. EU-kommissionen har lyft fram ansvarsfrågan som 

en lönsam investering för företag för att kunna skörda i framtiden. EU: s initiativ om CSR 

lyfts fram som en del av en internationell agenda. FN med initiativet Global Compact är till 

för att samarbetet mellan företag, FN och det civila samhället ska stimuleras. Både EU och 

FN har valt att lyfta fram socialt ansvarstagande som frivilligt för företagen. 

 

4.5.2 Intresseorganisationer 

Intresseorganisationer är oftast internationella och arbetar med sakfrågor som blir angelägna 

för företag när de sammanfaller med deras kärnverksamhet. Som exempel kan nämnas 

klädindustrin i u-länder och oljeindustrins miljöpåverkan. Intresseorganisationer har stor 

legitimitet som aktörer i samhället, vilket gör att företag som väljer att inte samarbeta med 

dessa organisationer lätt framstår som illegitima. Intresseorganisationer har fått lättare att 

mobilisera sig och organisera sig och sprida sina budskap världen över då de har lärt sig att 

använda sig av media för att kommunicera sina budskap, vilket har gjort att de har fått större 

möjligheter att påverka. Det finns intresseorganisationer som exempelvis Corpwatch, 

Humanrightwatch, Swedwatch som granskar företags beteenden i olika länder där de verkar 

eller har leverantörer. Dessa granskningar sprids via rapporter som förmedlas till etiska 

investerare. I det stora hela består intresseorganisationers arbete i att granska företag och 

publicering av material om företagsbeteende, produktion av riktlinjer och standarder, 

konsultation och rådgivning till företag (Grafström et al. 2008, s 75). 
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4.5.3 Media 

Grafström et al. (2008, s. 81) menar att media ska räknas som en viktig intressent eftersom 

media har en stor påverkan på allmänhetens förväntningar av hur företag bör agera i olika 

sammanhang. Media har rollen som granskare av makthavare i samhället (dvs. en tredje 

statsmakt) och fungerar som en upplysare och folkbildare. Media är både en egen intressent 

med intresse i företagens CSR- arbete och en arena för andra intressenter att använda sig av. 

Media är intermediär, dvs. någon genom vilken andra utövar sina intressen (Grafström et al. 

2008, s. 81).  

Utan medial uppmärksamhet skulle olika intressentorganisationer ha svårt att få igenom sitt 

budskap och påverka allmänheten. Media publicerar emellanåt intresseorganisationers 

rapporter, och de bevakar intresseorganisationers aktioner. Som exempel medförde medias 

bevakning av Greenpeace hårda kritiserande av Shell, till omfattande bojkotter (Grafström et 

al. 2008, s. 36). Shell fick därmed ändra sina beslut angående sänkandet av sin gamla 

oljeplattform i havet, trots att beslutet var godkänt av den brittiska regeringen. När 

konsumentbojkotter blir mediahändelser bidrar media till att öka omfattningen och styrkan av 

den bojkott som bevakas (Grafström et al. 2008, s. 85).  
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5 DISKUSSION 

 

 

I detta avsnitt kommer jag att applicera de teoretiska utgångspunkterna, nämligen teorin om 

normer och teorin om institutionell påverkan på CSR företeelsen. Jag inleder med 

normperspektivet vilket är en min applicering av Baier & Svenssons teorier kring normer, för 

att därefter lägga in institutionell teori som ett perspektiv på hur företag förhåller sig till 

omgivningens krav eller förväntningar. Det som följer därpå är andra aspekter av varför 

företag väljer att följa frivilliga regler, för att avslutningsvis komma till en slutsats. 

 

 

 

5.1 Normens uppkomst 

Det är evalueringen av de värden om det goda samhället som gjorts av bland annat 

intresseorganisationer och statliga organisationer som ligger till grund för CSR. För att uppnå 

de värden som önskas har det ansetts att företag bör ta ett socialt ansvar. Detta värde 

omformas till en handlingsanvisning för att det man eftersträvar ska uppstå. Detta är då en 

norm av intentionell karaktär. En sådan handlingsanvisning eller uppmaning är angelägen 

eftersom det inte har varit företagens intressen att ta ett utökat ansvar (såsom vi såg är det 

formulerat så i en av beskrivningarna av CSR). Handlingsanvisningen är riktad mot företagen, 

och är då en moralisk norm. Normen standardiseras och blir till frivilliga regler genom att de 

kodifieras i initiativ såsom FN: s Global Compact och GRI där regler för redovisning av 

socialt ansvar arbetas fram tillsammans med en mängd intressenter och företagen själva. Detta 

är en funktion normen har, nämligen att koordinera handlingar. Företag måste anpassa sig till 

den normen för att vara legitima och motsvara omgivningens förväntningar.  

 

I intressentavsnittet nämndes att intressenter inte kan förstås som isolerade aktörer utan 

istället ska förstås utifrån deras samspel med andra intressenter. I allt detta samspel blir det ett 

nät av intressenter som interagerar med varandra. Detta är också en anledning till hur CSR 

sprids och följs eftersom alla påverkar alla då ett av CSR: s arbetsredskap är just att 

kommunicera det med intressenter. Svedberg et al. (2005, s. 213) menar att regler har 

dynamiska effekter genom att om många börjar följa en viss regel, följer många andra med 



 

 20 

om de vill kunna interagera med den förstnämnda. Regelföljande kan alltså ge upphov till 

regelföljande. Detta är ytterligare en av normens funktioner, nämligen att integrera. 

 

CSR upprätthålls bland annat genom att intresseorganisationer granskar företags beteende på 

den internationella marknaden, och att media är den som förmedlar intresseorganisationers 

information och rapporter om företagen. Med tanke på att intressenter är dynamiska kan olika 

intresseorganisationer möjligen vara av olika betydelse som intressenter för företagen 

beroende på Global Compact: s agenda eller politiska och ideologiska strömningar eller 

trender. Men intresseorganisationer som en samlad enhet har stor påverkan på företag.  

Media har stort inflytande på hur ett företag uppfattas (anseende) och har på så sätt kontroll 

över hur konsumenter och även andra intressenter kommer att reagera. Det är bland annat 

intresseorganisationer som har initierat normen och media är delaktiga till att normen också 

reproduceras. Ur det perspektivet kan man säga att normen distribuerar makt, och företag blir 

tvungna att anpassa sina handlingar efter normer. Baier & Svensson (2009, s. 183) menar att 

den övergripande funktionen hos normen är just att transformera värden till handlingar 

 

CSR uppfyller kriterierna för en norms essenser, genom att det är ett imperativ (uppmaning), 

som är socialt reproducerat och utgör individens uppfattning avseende omgivningens 

förväntningar. Detta visar egentligen hur CSR har utvecklats och vad normer har för funktion, 

men det går också med det perspektivet att se varför företag ägnar sig åt CSR. 

 

5.2 Sett ur ett Institutionellt perspektiv 

Med utgångspunkt i rådande värderingar och förväntningarna i företagens direkta och 

indirekta omgivning om att företag ska ta sitt sociala ansvar, är det svårt för företag att 

nonchalera detta och samtidigt behålla sitt anseende. I institutionell teori menar man att om en 

organisation anpassar sig till institutionella krav får den socialt stöd och säkerställer sin 

överlevnad. Då påtryckningarna har sin grund i kulturella förväntningar, handlar det om 

normativ institutionell påverkan (Hatch 2002), och då formas organisationen därefter. 

 

British Petroleum (BP) är ett exempel på normativ institutionell påverkan då de har bytt namn 

för att deras image ska vara i linje med politiska strömningar och omgivningens värderingar 

och på så sätt har man även anpassat sig till kulturella påtryckningar. Företag behöver således 

social legitimitet för att överleva. Detta belyser hur organisationer formar sig efter kulturella 
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värderingar och normer. Sett ur detta perspektiv är CSR normativt eftersom det är 

omgivningens förväntningar och påtryckningar, som gör att företag integrerar CSR i sin 

verksamhet för att anpassa sig och därmed säkerställa sin existens, eller åtminstone för att 

effektivt kunna konkurrera på marknaden. 

 

5.3 Mimetisk institutionell påverkan 

Institutionell teori benämner påverkan som uppkommer då en organisation står inför 

osäkerhet beträffande omgivningens påtryckningar och därmed formar sin organisation efter 

andras som mimetisk institutionell påverkan. Baier & Svensson (2008, s. 139) säger att om det 

råder osäkerhet kring hur vissa avvägningar ska göras, kan det enklaste sättet vara att göra 

som andra gör. I sådana lägen menar de att det egentligen inte är frågan om någon norm, utan 

snarare en effektivitetsstrategi. Det kan uppfattas i detta sammanhang som att det indirekt 

ändå skulle vara ett följande av normer eftersom den man imiterar antagligen är påverkad av 

normer. 

 

5.4 Institutionell påverkan och dynamisk strategi 

Av framlagt material framgår att företag kan beroende på kontext ha olika strategier vad 

gäller CSR. Det tar sig olika former och det bottnar i noga överväganden och att arbetet 

kontinuerligt revideras, samt omvärderas i relation till intressenters förväntningar. 

Föreställningen om att man kan anpassa strategier efter omgivningens normer accentueras 

med en sådan framtagen studie som Williams & Zinkin (2008) genomfört. Denna studie 

indikerar att man kan anpassa CSR- strategier till kulturella betingelser och därmed vad 

omgivningen kräver. Jag kan inte göra gällande att deras studie tillämpas i företags strategier, 

men att det forskas om sådant och ges förslag om hur CSR- strategier kan se ut är värt att 

nämna i sammanhanget, eftersom de samhälleliga sanktionerna kan variera och strategierna 

då kan anpassas efter detta. Framförallt visar den att institutionell påverkan kan internationellt 

sett vara dynamisk. 
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5.5 Frivilliga regler 

De frivilliga reglerna kring CSR är kodifierade och nedskrivna, de är legitimerade och det 

finns en formell upphovsman men de har inga rättsliga sanktioner kopplade till sig. De 

samhälleliga sanktionerna kan förmodligen variera då det kommer till ett oansvarigt beteende 

eller ett avvikande mot CSR: s regler, beroende på i vilket sammanhang det rör sig om. De är 

inte heller förutbestämda. Baier & Svensson (2008, s. 147) säger att information kan fungera 

som en sanktion. Uthängning i press, radio och TV kan likna dåtidens ”skampåle”. 

Sanktionen blir då inte bara individualpreventiv utan också allmänpreventiv. Konsekvenserna 

med att bli uthängd i media som en sanktion leder sannolikt till att man får ett dåligt anseende. 

Detta kan genomsyra hela eller stora delar av intressentsfären vilket ofta kan leda till minskad 

försäljning av tjänster och produkter eller en marknadsmässig värdeminskning eller annat som 

innebär någon form av förlust. Dock kan omfattningen av sanktioner, sett med internationella 

ögon, skilja sig åt beroende på kulturella betingelser. Eftersom sanktioner varierar och inte 

heller är förutbestämda kan det tänkas att genom en eventuell kostnadsanalys kan det vägas 

fördelar mot nackdelar vid beslut kring ett agerande. 

 

5.6 Anslutning till frivilliga regler 

Att följa normer är rationellt då det oftast bygger på tidigare avvägda beslut om hur något 

borde vara (Baier & Svensson 2009, s. 159). Det tycks ändå finnas flera anledningar till varför 

företag frivilligt ansluter sig till CSR-standarder. En aspekt är att Global Compact har satt 

ramarna för socialt ansvar, och det innebär att företag på så sätt vet gränserna för vad man 

borde göra, och på så sätt undvika osäkerhet kring sitt agerande. En annan aspekt som 

nämndes av Svedberg et al (2005) är att frivilliga regler är generella till sin karaktär, vilket 

medför att den som följer dem har tolkningsutrymme så att det passar den egna verksamheten. 

Svedberg et al. (2005, s. 212) säger att status är ett centralt element då det gäller att mäta hur 

olika regler följs. Genom GRI kan intressenter jämföra olika organisationers engagemang om 

de alla använder sig av samma riktlinjer, och då finns det anledning att tro att det finns en 

eftersträvan att vilja framstå som den som är bäst på att följa reglerna. Ytterligare en 

anledning är att företag kan kommunicera sitt CSR till intressenterna med de årliga 

rapporterna. Genom detta visar företag världen att de är ansvarsfulla och mer etiska än vad 

lagen kräver och på så sätt månar om ett gott anseende. 

 

 



 

 23 

6 SLUTSATS 

 

 

Det finns många anledningar till varför företag frivilligt ägnar sig åt socialt ansvar. Det 

material jag lagt fram och därefter diskuterat visar klart att företag anpassar sig efter sin 

omgivnings förväntningar och värderingar, och att de följer normer. Andra anledningar som 

anförts som skäl för att anta frivilliga regler var anseende, status, veta gränser, kommunicera 

med intressenter och dylikt. Dessa anledningar har fog för sig, men de är på något sätt ett 

resultat av det normativa inslaget. 

Begrepp som filantropi, altruism och lönsamhet skulle också kunna vara grunder för att 

företag ägnar sig åt CSR. Men det i sig utesluter inte att CSR i första hand uppfattas som en 

norm som måste följas. Huruvida normen om CSR är i vår värld för att stanna får tiden utvisa. 

Beroende på bakomliggande värden till varför normen uppstod kan den som instrument 

medverka till att bibehålla stabilitet. Det skulle förmodligen kunna tänkas att eftersom CSR-

normen bygger på en idé om hur företag ska bidra till samhället utöver sina intressen, kan den 

tänkas vara beroende av företags välstånd och om CSR ska ses som en kostnad för företag kan 

den ”hänga löst” med tanke på den finanskris som råder. Framtiden får utvisa vilket utrymme 

CSR får eller hur det fortsatta arbetet kommer att forma sig med anledning av denna.  

 

 

Förslag till fortsatta studier 

Det skulle vara intressant med studier om hur företag förmedlar sina CSR- aktiviteter under 

och efter rådande finanskris. Det skulle också vara intressant med studier om huruvida olika 

intressenters förväntningar på företagens CSR- arbete förändras med anledning av 

finanskrisen. 
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