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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att analysera frivilligheten med Corporate Social Responsibility, 

CSR, en trend kring samhällsansvar som organisationer idag väljer att implementera. CSR är 

uppbyggt kring frivilliga riktlinjer, standarder och regler vilka kan antas och modifieras av 

organisationerna. Denna studie ämnar ifrågasätta frivilligheten kring dessa frivilliga riktlinjer, 

standarder och regler. Studien är en kvalitativ textanalysstudie där avsikten har varit att 

synliggöra mekanismer som påverkar organisationers frivillighet i CSR-arbetet. Uppsatsen 

bygger på en analys av tre offentliga organisationers hållbarhetsredovisningar. Den teoretiska 

utgångspunkten har grundats i nyinstitutionell teori och CSR-litteratur.  

Studiens slutsats visar att det finns fyra mekanismer som påverkar frivilligheten: legitimitet, 

omgivningens krav, myter och isomorfism. Organisationers behov av legitimitet från 

omgivningen påverkar den valmöjlighet och frivillighet som CSR i grunden innebär. 

Omgivningens påverkan i form av krav och förväntningar på organisationer påträffades ha 

betydelse för hur organisationer väljer att arbeta med CSR. Genom att se CSR som en myt går 

det att förstå CSR-fenomenet som mindre frivilligt än vad som kan uppfattas vid en första 

anblick. Organisationer som implementerar CSR tenderar att bli isomorfa i sitt 

samhällsansvar. Denna studie bidrar till en förståelse för omgivningens inverkan på 

organisationers frivilliga ansvarstagande samt vikten av organisationsstudiers 

omgivningsperspektiv. 

Nyckelord: CSR, nyinstitutionell teori, frivillighet, legitimitet, sociologi 

 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze the voluntariness of Corporate Social Responsibility, 

CSR. This is a trend that many organizations choose to implement. CSR is built on voluntary 

guidelines and rules which can be adopted and modified by the organization. This thesis 

questions the voluntariness of these voluntary guidelines and rules. The study is a qualitative 

text analysis where the mechanisms that affect the voluntariness of CSR within organizations 

are visualized. This thesis is based on three public organizations reporting on how 

organizations present CSR. The theory that has been used is the new institutional theory and 

CSR literature.  

The conclusion of this study shows that there are four mechanisms that affect the voluntary 

nature of CSR: legitimacy, environmental demands, myths and isomorphism. Organizations 

surroundings affect the voluntary nature of CSR thus the organization is in need of ambient 

legitimacy. We found environmental requirements and expectations to have impact on the 

organizations and how they choose to work with CSR. By seeing CSR as a myth, one can 

understand the CSR phenomenon as less voluntary than it can be perceived at first glance. 

Organizations that implement CSR tend to be isomorphic in how they describe social 

responsibility. This study contributes to an understanding of the environmental impact on 



 
 

organizations' voluntary accountability and the importance of organizational studies with an 

environmental perspective. 

Keywords: CSR, new institutional theory, voluntary, legitimacy, sociology 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie syftar till att ifrågasätta organisationers frivilliga samhällsansvar, benämnts som 

Corporate Social Responsibility, CSR. Studiens slutsats uppvisar att organisationers frivilliga 

ansvarstagande inte är fullt så frivilligt som det framställs. Organisationer måste ta hänsyn till 

intressenter i omgivningen som har krav och förväntningar på organisationers ansvarstagande. 

Detta för att organisationer behöver legitimitet för att existera.  

Studien analyserar organisationers tendens att likna varandra där CSR kan ses som en trend 

och icke ifrågasatt norm. Detta synsätt är viktigt att ha när organisationer studeras för att få en 

förståelse för organisationers komplexa nätverk. Resultatet i denna studie kan användas för att 

förstå de krafter som påverkar organisationers agerande. Studien har sin utgångspunkt i 

analysen av tre offentliga organisationers ansvarsrapporter, även kallat 

hållbarhetsredovisningar. De bakomliggande faktorer som undersökts har visat påverka 

frivilligheten i ansvarstagande. Dessa faktorer har analyserats genom en 

organisationsomgivningsteori och CSR-litteratur.  
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1. Inledning 
Dagens organisationer förväntas ta ett globalt ansvar och det har blivit en trend för 

organisationer att arbeta med ansvarsfrågor.
 1

  I många stora organisationer talas det om ett 

ansvar i termer av Corporate Social Responsibility, vanligen benämnts CSR.
2
 CSR handlar 

om organisationers frivilliga samhällsansvar
3
 och kan ses vara uppdelat i tre övergripande 

områden; ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.
4
 

EU-kommissionens definition av socialt ansvar ”… innebär att företagen på frivillig grund 

integrerar sociala och miljömässiga mål i sin verksamhet och i sin samverkan med berörda 

aktörer.”
5 

Att en handling är frivillig innebär att den sker av egen fri vilja,
6
 det finns således 

inget tvång. Tvång i en organisationskontext kan förstås som lagstadgade regler som 

organisationer måste följa och upprätthålla för att inte utstå rättsliga sanktioner. De frivilliga 

regler som finns inom CSR har former av standarder, uppförandekoder, riktlinjer och stadgar. 

Organisationerna påverkar, producerar och reproducerar själva dessa regler. Det finns globala 

organisationer som arbetar med bland annat arbetsrättsliga frågor och hur organisationer bör 

presentera sitt CSR-arbete, Global Compact och Global Reporting Initiative (GRI) är exempel 

på sådana organisationer. Organisationer presenterar ofta sitt CSR-arbete enligt standarder 

som dessa globala organisationer satt upp i vad som vanligen kallas hållbarhetsrapporter. 

Dessa globala organisationer har haft störst inverkan för utformandet av reglerna för socialt 

ansvar.
7
 

I organisationslitteraturen finns ett väletablerat omgivningsfokus, där omgivningen ses ha stor 

inverkan på organisationer. En organisations omgivning kan ses bestå av intressenter, där 

bland annat intresseorganisationer, leverantörer, stater, kunder, anställda och media kan ses 

ingå.
8
 Omgivningen kan ställa två typer av krav på organisationer: dels genom tekniska och 

ekonomiska krav och dels genom sociala och kulturella krav. Dessa krav leder till att 

organisationer måste leva upp till de förväntningar som samhället ställer på organisationen, 

genom anpassning till samhällets rådande normer och värderingar. Genom organisationers 

                                                           
1
 Ardenfors, 2009 
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4
Grankvist, 2009 

5
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organis

ation/n26034_sv.htm 
6
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7
 Grafström et al., 2008 
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anpassning till omgivnings krav vinner organisationer legitimitet.
9
 Offentliga organisationers 

institutionella omgivningar är komplexa att förhålla sig till, då olika delar av en organisation 

kan behöva söka legitimitet hos flera externa organisationer och omgivningar. Detta innebär 

att en organisation måste ha varierande tillvägagångssätt för att kunna hantera skiftande 

situationer.
10

 Den globala ekonomin bidrar till att de organisatoriska nätverken blir större och 

mer spridda vilket leder till att normer och värderingar sprids mellan organisationer i olika 

branscher men även nationer emellan.
11

  

Legitimitet från omgivningen är något alla organisationer behöver mer eller mindre av,
12

 och 

en förutsättning för att organisationer ska kunna verka i samhället.
13

 Legitimitet innefattar 

sociala normer och värderingar vilket vanligtvis kan överensstämma med stiftade lagar, men 

inte nödvändigtvis. Legitimitet innebär att någonting är accepterat, berättigat och 

rättfärdigat.
14

  

Historiskt sett har den offentliga sektorn i Sverige burit ett tydligt socialt ansvar. Den 

offentliga sektorn har fortfarande ett stort ansvar gentemot samhället
15 

och ansvaret har även 

kommit att innefatta ett ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Den offentliga sektorn är 

politiskt styrd, och kan ses som ett instrument för att utöva makt, vilket gör organisationerna 

resursstarka med en god förmåga att övervinna motstånd. Samtidigt som offentliga 

organisationer besitter makt är de beroende av omgivningens och andra organisationers 

legitimering för att kunna bibehålla resurserna.
16

  

Dagens samhälle förutsätter att offentliga och privata organisationer ska samarbeta i 

partnerskap. Korporativismen som tidigare präglat samhället har övergått till en pluralistisk 

modell vilket handlar om att privata och offentliga aktörer gemensamt tar fram spelregler att 

förhålla sig till. CSR är ett resultat av pluralistisk verkan i samhället.
17 

2. Syfte och problemformulering 
Det finns gott om litteratur och tidigare forskning om CSR som fenomen. Vi fann det 

intressant att rikta in oss på CSR som ett frivilligt åtagande. Den här studien kommer att 
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försöka ge klarhet i varför offentliga organisationer väljer att arbeta med CSR. Offentliga 

organisationer arbetar idag aktivt med CSR vilket utformas med hjälp av standarder och 

riktlinjer. Dessa standarder och riktlinjer är väl etablerade inom CSR, vilket väcker frågan 

huruvida utformandet av CSR-arbetet är frivilligt för den enskilda organisationen. Vi vill i 

denna studie ifrågasätta om CSR-arbetet i grund och botten handlar om frivilligt åtagande för 

att sedan undersöka varför organisationer ägnar sig åt CSR. Med tidigare resonemang i åtanke 

om organisationers behov av legitimitet från omgivningen, vill vi analysera och 

problematisera mekanismer i organisationers omgivning som kan verka mot frivilligheten 

inom CSR-arbetet. 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för och resonera kring frivilligheten 

med CSR. Genom att lyfta fram organisationers konkreta CSR-arbete kan vi synliggöra 

frivilliga och tvingande processer som vi menar finns gömda bakom det skrivna ordet. 

2.1 Frågeställningar 

 Varför ägnar sig organisationer åt CSR frivilligt? 

 Vilka mekanismer uppstår och påverkar frivilligheten med CSR i organisationers 

interaktion med omgivningen? 

2.2 Avgränsning 

Uppsatsen är en tematisk analysstudie med tre utvalda offentliga organisationer: SJ, Svenska 

Spel och Systembolaget. Vi valde att undersöka statligt ägda organisationer eftersom 

organisationerna har en stor omgivning att förhålla sig till. Tillvägagångssättet har varit att 

analysera statliga organisationers hållbarhetsrapporter. 

3. Tidigare forskning 
Det finns en stor mängd forskning inom CSR-området som ofta kopplas till organisationers 

ekonomiska vinning och effektivitet. Vi vill här lyfta fram forskning som berör CSR och 

legitimitet eftersom det är aktuellt att undersöka offentliga organisationers legitimitetsbehov. 

Genom analyserandet av studieobjekten har vi sett att regler och standarder har bildats till 

verktyg vilket organisationer använder sig av i utformandet av CSR-arbete. Vi har också 

anledning att ifrågasätta och analysera CSR som normativ eftersom det är en trend som 

organisationer implementerar. Vi vill även visa på att forskning har gjorts kring löskoppling 

som handlar om huruvida organisationer lever upp till uppvisad fasad. Det valda 
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tillvägagångssättet, att analysera organisationer utifrån internetpublikationer har används som 

verktyg i tidigare organisationsstudier, dock med fokus inom ett 

organisationskulturperspektiv. Därför vill vi med tillvägagångssättet visa att det fungerar 

utmärkt att analysera organisationers CSR-arbete på detta sätt. 

Anders Ivarsson Westerberg tar i sin rapport ”Den nya administrationen – en modell för 

administrativ förändring” upp administrationens betydelse för organisationsteorin. Han delar 

in administration i tre olika typer; den konstituerande administrationen, den effektiviserande 

administrationen och den legitimerande administrationen. Med administration menar Ivarsson 

Westerberg en abstrakt process som sker i till exempel ledning och styrning i syfte att styra en 

organisation i en viss riktning. Likt Ivarsson Westerberg finner vi den legitimerande 

administrationen särskilt intressant. Den legitimerande administrationen innefattar 

administration som uppkommer i en organisation utan att ha direkt påverkan på 

organisationens effektivitet. Exempel på hur denna typ av administration uttrycks är genom 

standarder och procedurer för organisationers kvalitet, miljö- eller jämställdhetsarbete som 

utåt sätt visar att organisationen är modern och omtänksam mot arbetstagare och 

affärspartner.
18

 

Den legitimerande administrationen har inte diskuterats i samma utsträckning som den 

effektiviserande administrationen. Den legitimerande administrationen handlar om modeller 

och praktiker som integreras i organisationer utan att ha en direkt koppling till verksamheten. 

Ivarsson Westerberg menar att detta är något som offentliga organisationer ägnar sig allt mer 

åt. Genom att analysera legitimering som en administration kan det ge förståelse till varför 

organisatoriska processer tar form. Ett förändringsarbete som medför administrativa rutiner 

behöver i slutändan inte leda till den effektivitet som från början ämnades. Organisationer 

eftersträvar effektivitet och rationalitet men samtidigt utvecklas irrationella funktioner som 

finns till i legitimerande syfte. Ivarsson Westerberg menar att det är särskilt intressant att få 

kunskap om varför offentliga organisationer gör detta. Den legitimerande administrationen 

överensstämmer ofta med ett rationellt synsätt och det kan därför bli svårt att ta reda på källan 

till agerandet, om organisationen agerar av legitimitets- eller rationalitetsskäl.
19

 

Nils Brunsson har studerat löskoppling i politiska organisationer. Med löskoppling menar 

Brunsson att vad organisationer säger att de gör, inte alltid stämmer överens med hur 
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 Ivarsson Westerberg, 2002 
19

 Ivarsson Westerberg, 2002 



5 
 

organisationer agerar. Ett citat som belyser detta är ”…hypocrisy is a fundamental type of 

behaviour in the political organization: to talk in a way that satisfies one demand, to decide in 

a way that satisfies another, and to supply products in a way that satisfies a third.”
20

 Brunsson 

menar att organisationer hanterar motstridiga krav, både interna och externa, genom 

löskoppling och han argumenterar för att det är ett nödvändigt hyckleri inom organisationer 

för att bibehålla legitimiteten.
21

  

Marlies Overbeeke och William E. Snizek har i en studie studerat och jämfört tolv 

organisationers hemsidor med fokus på hur organisationerna framställer sin företagskultur. I 

deras undersökning kom de fram till att organisationers uppvisning av utmärkelser kan ses 

som en viktig del i framhävandet av organisationskulturen. Overbeeke och Snizek menar att 

hemsidor är ett bra medium att använda sig av vid liknande studier. Genom att studera 

organisationers hemsidor är forskare inte längre beroende av individerna inom organisationer 

för att få fram material vid exempelvis en jämförelse mellan olika organisationer.
22

 

CSR kan ses likt en strategi som organisationer använder sig av för att få legitimitet av sin 

omgivning.  Det finns förväntningar på organisationers ansvarstagande från samhället, som 

sedan organisationer införlivar.
23

 Karin Svedberg Nilsson har studerat socialt ansvarstagande, 

genom att analysera CSR, som trend för företagsorganisationer. Hon diskuterar för- och 

nackdelar med CSR genom en litteraturstudie. Organisationers arbete med ansvarstagande kan 

härledas till 1950-talet och det kan förstås som en upprepande trend som idag uttrycks i 

termer av CSR.
24

 Matilda Ardenfors har i sin studie intervjuat nyckelpersoner inom fem 

organisationer i Sverige med fokus på organisationernas framställning av CSR-arbetet samt 

motiven bakom det ökande intresset för CSR. Ardenfors menar på att CSR kan gynna 

organisationers samarbete med omgivningen och bidra till ett gott anseende och rykte.
25

 

Donna J. Wood talar i artikeln ”Corporate social performance revisited” om tre olika 

kategorier inom CSR. Den första är CSR på den institutionella nivån. Arbetet med CSR på 

denna nivå har betydelse för organisationer legitimitet. Wood menar att det finns vissa 

ansvarsområden som alla företag, oavsett bransch, måste åta för att få omgivningens 

legitimitet. Legitimitet är något företagen behöver för att kunna fortsätta verka på marknaden. 
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Den andra CSR-kategorin återfinns på en organisationsnivå. Inom denna kategori skiljer sig 

olika organisationers ansvarsområden åt beroende av vilken bransch organisationen verkar 

inom. Denna del av organisationers ansvarstagande påverkas av vad organisationen gör och 

vilka effekter eller konsekvenser som uppstår av att en specifik organisation finns till och 

verkar.  Den tredje kategorin av ansvarstagande sker på en individuell nivå och handlar om 

hur och vad ledningen väljer att lägga fokus på utöver organisationens ekonomiska, juridiska 

och etiska ansvar.
26

 

Mats Jutterström menar att standarder för CSR har kommit att bli regler som organisationer 

följer. Då en organisation ställer sig bakom redan existerande regler opererar reglerna som ett 

klargörande för att organisationen har antagit och genomfört CSR-arbete. Jutterström menar 

att en standard blir en nedskriven uttalad regel som formellt är frivillig att följa. Det finns 

många likheter mellan en standard och en norm, dock är en norm implicit. Jutterström menar 

att CSR-standarder som sätts av exempelvis FN bör vara en lägsta nivå för vad organisationer 

antar i sitt ansvarstagande.
27

 Linda C. Rodríguez och Jane LeMaster har i deras studie 

undersökt huruvida CSR bör vara reglerat, detta i amerikansk kontext. Samhällsansvaret bör 

enligt forskarna inte vara reglerat då reglering skulle påverka marknaden negativt i form av 

onödiga kostnader, vilket inte skulle gynna samhället i stort. Forskarna menar att 

organisationer tar ett större ansvar då CSR är ett frivilligt åtagande än om CSR hade varit 

lagstadgat.
28

 

4. Teoretisk analysram 
Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för de teoretiska utgångspunkter studien 

behandlar. Vi kommer att förklara och beskriva CSR som fenomen och den teori som ligger 

till grund för analysen. För att få en insikt i fenomenet CSR kommer vi att använda oss av 

CSR-litteratur. För att få en djupare förståelse för organisationers användande av CSR 

kommer vår teoretiska utgångspunkt ha sitt fäste i den nyinstitutionella teorin. Nyinstitutionell 

teori handlar i huvudsak om omgivningens påverkan på organisationer och organisationers 

behov av legitimitet från omgivningen.  

 

Genom att dela upp detta avsnitt i olika teman vill vi på ett överskådligt sätt visa hur CSR och 

den nyinstitutionella teorin kan förenas. Vi kommer att analysera organisationernas 
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ansvarsarbete genom de huvudteman som presenteras i detta avsnitt: legitimitet, 

omgivningens krav, mytskapande och likhetsprocesser.  

 

4.1.1 CSR-trenden och likheten 

Hur organisationers ansvarstagande tolkas och definieras förändras över tid. Detta medför att 

även förväntningar på hur organisationer ska ta sitt ansvar förändras över tid. Metoder som 

används för att leda organisationer går i trender. Det kan exempelvis handla om delegering av 

arbete och resultatstyrning.
29

 Med trend menas en stabil, långsiktig förändring i någon 

riktning.
30

 Att implementera en trend underminerar risken för misslyckande. Om metoden 

som implementeras inom organisationen skulle visa sig framgångsrik och effektiv är 

organisationen jämsides med sina konkurrenter.
31

 Idag använder sig organisationer, i sitt 

CSR-arbete, av regelverk, standarder och riktlinjer som har hög legitimitet. Det finns många 

likheter i hur organisationer definierar och utformar sitt CSR-arbete både i praktiken och i 

teorin oavsett bransch. Organisationers definition av CSR är ofta inspirerad eller direkt citerad 

från EUs definition av socialt ansvar. Utformningen av hållbarhetsrapporter utgår många 

gånger från GRI-standarden, ett ramverk för hur ansvarsarbete bör rapporteras. EU 

rekommenderar att stora företag ska redovisa exempelvis hållbarhetsrapporter på ett sätt så att 

omgivning lätt kan ta del av informationen. Vanligt förekommande är att organisationer i sitt 

CSR-arbete väljer att lyfta fram ansvar dels genom sponsring och dels genom ansvarstagande 

i kärnverksamheten. Det sistnämnda kan ses som ett socialt ansvar som påverkar samhället 

och miljön.
32

 

4.1.2 CSR och Regler 

I Sverige finns tvingande regler som styr över hur organisationer ska bedriva sin verksamhet. 

Dessa tvingande regler kan vara i form av till exempel arbetsrättsliga lagar, vilket kan 

innefatta ett socialt ansvar som organisationer måste ta. CSR innehåller däremot inte några 

tvingande regler utan det handlar istället om ett frivilligt ansvarstagande. Exempel på 

frivilliga regler som organisationerna väljer att följa i sitt CSR-arbete kan vara 

uppförandekoder. Detta kan vara ett sätt att visa på att organisationen tar ett större socialt 

                                                           
29

 Grafström et al., 2008 
30

 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/kort/trend 
31
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32
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ansvar än vad lagen kräver. Båda tvingande och frivilliga regler finns ofta nedskrivna i 

organisationers policys och andra dokument.
33

 

Staten stiftar lagar och regler som blir tvingande för organisationerna att följa. Statliga 

organisationer kan även utfärda frivilliga regler som sedan får en normerande verkan för hur 

organisationer agerar. Dagens regler är nödvändigtvis inte utformade av staten eller 

organisationer med formell status, utan de kan utformas i exempelvis relationer mellan olika 

organisationer, av organisationerna själva eller som en produkt av samhällets förväntningar. 

Eftersom antalet regelskapare har ökat, ökar också mängden regler. Organisationers önskan 

om legitimitet kan vara förklaringen till att organisationer väljer att följa dessa frivilliga 

regler.
34

 

Under de senaste decennierna har en avreglering tagit fart och organisationer får större 

inflytande i att skapa och påverka de regler som sedan ska följas.
35

 Avreglering eller brist på 

reglering inom ett visst område, kan skapa en osäkerhet för organisationer då organisationer 

vill ha regler och ramar att följa. Därför kan avregleringen i samhället vara en förklaring till 

varför organisationer i samförstånd med andra organisationer väljer att granska och 

kontrollera den egna verksamheten. Den organiserade kontrollen blir ett ”kvitto” på att 

organisationen uträttar och uppfyller uppsatta mål. Externa organisationer certifierar 

organisationer som uppvisat att de följer de regler och ramar som satts upp. Certifikat kan 

exempelvis vara miljö- eller kvalitetscertifikat.
36

  

4.1.3 CSR och legitimitet 

Idag finns förväntningar på att organisationer ska ta ett socialt ansvar. Socialt ansvarstagande 

fungerar inte bara i legitimerande syfte, utan även för att organisationerna ska få ett gott 

anseende hos omgivningen. Ansvarsarbete kan fungera som en uppbyggnad eller 

återuppbyggnad av en organisations anseende. Organisationers anseende kan beskrivas som 

omgivningens utvärdering, relation och attityd gentemot organisationen. Organisationer som 

rättar sig och anpassar sig till de normer som finns i samhället, kan få både legitimitet och ett 

gott anseende. Det är essentiellt att organisationer känner till de normer och förväntningar 
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som finns i samhället eftersom sanktionerna i samband med att dessa bryts kan vara lika 

förödande som en rättslig sanktion.
37

 

Genom en öppen och transparent verksamhet kan organisationer visa hur deras CSR arbete 

går till. Öppenhet och transparens skapar legitimitet och förtroende för organisationer när 

organisationer kan påvisa att de faktiskt gör det som kommuniceras. Det är särskilt viktigt för 

offentliga organisationer då det finns en förväntan på att dessa ska vara transparenta. 

Organisationer visar transparens och öppenhet genom att beskriva en dialog med 

omgivningen förs.
38

 

4.1.4 CSR och intressenter 

Det finns tre typer av intressenter som har hög påverkan på organisationers sociala 

ansvarstagande. Dessa är media, intresseorganisationer och statliga organisationer vilka har 

stor legitimitet hos andra intressenter. Statliga organisationer sätter ofta agendan för det 

sociala ansvaret som sedan utgör grunden för hur det sociala ansvaret ska tas. 

Intresseorganisationer är den tredje sektorn vilket innebär att de varken är offentliga eller 

privata. De granskar, sätter upp riktlinjer samt rådgör och konsulterar organisationer i arbetet 

med socialt ansvar där allmänhetens välbefinnande finns i åtanken. Intresseorganisationer är 

ett bra exempel på organisationer som har hög legitimitet men mindre makt. Legitimiteten hos 

dessa finns i att de kontrollerar organisationer och upplyser maktorganisationer om 

organisationens tillkortakommande. Maktorganisationer kan sedan utföra sanktioner mot den 

organisation som misskött sig. Statliga organisationer har skapat intresse för socialt 

ansvarstagande genom att själva använda sig av dessa typer av granskande organisationer.
39

 

Att organisationer låter sig bli granskade av andra organisationer kan liknas med att ha ett 

proaktivt arbetssätt.  

Att ha ett proaktivt arbetssätt har fördelar, det kan förhindra organisationer från att bli 

uthängda i exempelvis media. Media har också bidragit till att organisationer fokuserar på 

socialt ansvar, detta genom att exempelvis rapportera efter att själva eller genom 

intresseorganisationer, granskat produktionskedjor. För att självreglera sig skapar 

organisationer ett nätverk med sina intressenter där dialoger förs för att kunna utveckla regler 

för socialt ansvarstagande. En del i att kommunicera ansvarstagande är att producera 

hållbarhetsrapporter eller på annat sätt visa på ansvarstagande. Genom dialog med intressenter 
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kan organisationer ha ett proaktivt CSR-arbete och själva vara med och skapa och påverka 

krav som ställs på organisationerna och dess intressenter.
40

 Intressentdialoger och regler som 

organisationer tillsammans kommer överens om bidrar till att forma organisationers strategi.
41

 

4.1.5 Formell rationalitet 

Styrmodeller och strategier som används av organisationer bygger ofta på formell rationalitet 

och har ett effektivitets- och målsträvansfokus.
42

 Organisationer framhåller kalkylerbarhet 

vilket innebär att effektivitet kan mätas. Förutsägbarhet är något som eftersträvas då det går 

att förlita sig på att saker och ting fungerar likadant.
43

 I och med att kalkyler- och 

förutsägbarhet är eftersträvansvärt blir det enkelt för externa organisationer att kontrollera att 

åtagande efterlevs.
44

 Vid antagandet av CSR-standarder sker granskning och genom att CSR 

är utformat som standarder underlättar det mätbarheten vid en granskning.  

Offentliga organisationer existerar för att bidra till att samhället fungerar och utvecklas. 

Därför finns det ett synsätt att offentliga organisationer användas som redskap eller 

instrument för att nå uppsatta mål som ställs av samhället. Detta uttrycks när offentliga 

organisationer framhäver målrationalitet för att uppnå önskade resultat som gynnar samhället. 

Både organisationsstruktur och processer inom organisationer kan då komma att präglas av 

starka mål- och medelvärderingar, vilket kan sammanfattas som att organisationer agerar 

formellt rationellt.
45

  

4.1.6 Introduktion till nyinstitutionell teori 

Den nyinstitutionella teorin framhäver förhållandet mellan organisationer och dess 

omgivningar. DiMaggio och Powell menar att en organisations omvärld påverkar hur en 

organisation väljer att organisera sig.
46

 Nyinstitutionell teori har ett större 

omgivningsperspektiv än tidigare teorier inom organisationsforskningen. Detta kan 

exemplifieras genom att fokus läggs på yttre konflikter istället för konflikter inom 

organisationer. Den nyinstitutionella teorin är inriktad på organisationers legitimitetsbehov 

och den betonar symbolikens roll av en formell struktur.
47

 Organisationer konstrueras utav 
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normer som inte är ifrågasatta, något som sedan kommer att bli rutiner, skript och scheman 

och utgör därmed den formella strukturen.
48

 Meyer och Rowan menar att moderna 

organisationer blir allt mer rationaliserade vilket uttrycks genom institutionella regler, som 

präglar organisationsmodellen och processer inom organisationen.
49

 Här nedan kommer vi att 

presentera vad vi finner, för analysen, är intressanta delar inom den nyinstitutionella teorin. 

4.1.7 Legitimitet 

Organisationer behöver legitimitet för att verka. Denna legitimitet innefattar alltifrån stiftade 

lagar till samhällets förväntningar på organisationen. Omgivningen kan kontrollera om 

organisationen följer reglerna och lever upp till förväntningar. De som menar att formalia och 

rationellt agerande bidrar till effektivitet i en institutionaliserad organisation utgår ifrån att 

organisationen faktiskt arbetar så som de påstås göra. Meyer och Rowan menar att detta inte 

alltid sker och att rationellt agerande inte behöver resultera i hög effektivitet. Det som en 

institutionaliserad organisation utger sig att stå för formellt behöver inte överensstämma med 

hur verksamheten utövas. Den formella fasaden handlar då istället om att institutionaliserade 

organisationer söker legitimitet.
50

 

4.1.8 Omgivningens krav 

Organisationer kan enligt Meyer och Rowan hantera motstridiga krav från omgivningen på 

fyra olika sätt: de kan besluta sig för att inte anpassa sig efter de krav som organisationen 

tycker är onödiga och inte tillför något. Detta sätt kan vara riskabelt i och med att 

omgivningens reaktion är oförutsägbar. Det andra sättet att hantera motstridiga krav på är att 

bryta relationen med dem som ställer kravet. Detta ses också som något riskabelt för 

organisationens överlevnad eftersom det kan skapa motreaktioner. Det tredje sättet är att 

bekänna för omgivningen att organisationen inte anpassat sig till kravet och i verkligenheten 

arbetar på ett annat sätt. Denna typ av erkännande kan dock äventyra organisationens 

legitimitet eftersom de externa kraven som ställs avvisas som oviktiga. Det sista alternativet 

är att organisationen säger att de i fortsättningen kommer att anpassa sig efter kravet och att 

organisationen har agerat fel som inte redan anpassat sig. Det kan här finnas en svårighet i att 

redogöra för vad som har fått organisationen att ändra sig.
51
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4.1.9 Myter 

De externa kraven som organisationer anpassar sig efter kallar Meyer och Rowan för 

rationella myter. När en organisation anpassar sig efter myter uppstår ett så kallat ceremoniellt 

handlande. Begreppet myter har kommit att förklara socialt skapade normer inom den 

nyinstitutionella teorin. Myter kan ses som generella idéer som är föränderliga över tid, vilket 

betyder att det går trender i mytskapande inom och utanför organisationer. Myter genomsyrar 

hela organisationen och dess omgivning. Myterna skapas och sprids genom imitation mellan 

organisationer.
 52

 

Meyer och Rowan listar tre olika typer av processer som skapar rationella myter i samhället 

vilket skapar moderna institutionaliserade system.  Den första processen handlar om att 

mytspridningen mellan organisationer ökar ju mer sammansatta och komplexa nätverken blir. 

Den andra processen utgår från att myter som finns inom en viss typ av organisation och som 

sprids via relationella nätverk förväntas ha en rationell effekt vilket gör att myten redan har 

legitimitet. Myter som uppstår genom lagar och regler har redan stor legitimitet vilket gör att 

när en ny organisation inom ett visst verksamhetsområde ska konkurrera på samma marknad 

måste den nya organisationen anpassa sig till de myter som finns. Den tredje processen 

innebär att organisationer anpassar sig lika mycket som de själva påverkar myterna genom 

aktiva val som formar omgivningen och den kontext som organisationen verkar inom. Stora 

organisationer kan påverka sitt närmsta nätverk genom att aktörerna inom nätverken får 

anpassa sig till vad organisationen gör. Framstående organisationer har en tendens att väva 

samman sina mål och visioner med samhällets.
53

 

4.1.10 Likhetsprocesser 

Organisationer tenderar att likna varandra, detta kan ses genom arbetsutförande, 

organisatoriska processer men även hur organisationerna väljer att presentera sig för 

omgivningen. Begreppet isomorfism innebär i sammanhanget att organisationer är uppbyggda 

på samma sätt och lika i avseende av organisationsstruktur men kan i övrigt skilja sig åt.
54

 

Organisationer påverkas av socialt skapade normer för hur organisationer ska agera vilket 

leder till att organisationer utåt sett blir lika varandra oavsett vilken bransch de verkar inom.
55

 

En nystartad organisation inom ett specifikt verksamhetsområde kommer att anpassa sig, 
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oavsett hur den från början var organiserad, till övriga organisationer inom samma 

verksamhetsområde utan att nödvändigtvis bli mer effektiv.
56

 

DiMaggio och Powell menar att det finns tre förklaringar till att organisationer blir alltmer 

lika varandra efter en tid. Den första förklaringen innebär att regler som finns runt omkring 

organisationen påverkar organisationen i uppbyggnaden av verksamheten. Den andra 

förklaringen handlar om att en viss professionsgrupp har lärt sig att den aktuella verksamheten 

ska bedrivas på ett visst sätt. Det leder till ett normativt handlingssätt från 

professionsaktörerna vilket resulterar i likhet mellan organisationer inom samma bransch. Den 

sista förklaringen handlar om att det finns en trygghet i att följa redan etablerade 

organisationers strategier. Detta innebär i praktiken att organisationer härmar andra 

organisationer.
57

 Ännu en förklaringsmekanism till varför organisationer tenderar att bli allt 

mer lika går att finna i att organisationer i allt större grad ansluter sig till metaorganisationer. 

Metaorganisationer består av medlemmar i form av andra organisationer.
58

  

 

På ett abstrakt plan är det lättare att se likheter mellan organisationer, på en mer konkret nivå 

är detta svårare att upptäcka. Det finns en förställning hos organisationer att de vill dela en 

gemensam organisationsidentitet vilket leder till att organisationer identifierar och framställer 

sig mer lika andra organisationer för att få denna systemidentitet. Likhet uttrycks på en högre 

abstraktionsnivå vilket resulterar i att organisationer har relativt lika komponenter när det 

gäller; mål och värderingar, formell struktur, organisationskultur, kvalitetssystem och 

resultatrapportering med mera.
59

 

5. Metod 
Materialet var utgångspunkten för denna studie då vi började med att undersöka hur de valda 

organisationerna framställde sin organisation via sina hemsidor. Vi undersökte då SJ, Svenska 

Spel och Systembolagets hemsidor och fann att samhällsansvar var ett återkommande tema 

vilket ledde oss in i CSR-litteraturen. Vi flyttade då fokus från hemsidor till 

hållbarhetsredovisningar som organisationerna rapporterade. 

Vi valde att göra en kvalitativ studie då vi blev intresserade av att studera organisationers 

hållbarhetsredovisningar. Hållbarhetsredovisningar kan ses som en organisations 
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ansvarspresentation och är för organisationerna ett lätt sätt att informera allmänheten och 

omgivningen om det ansvarstagandet som de menar att de tar. Vi valde denna metod då vi 

ansåg metoden lämplig för att få svar på studiens frågeställning och syfte. Enligt vår 

uppfattning är ansvarsbeskrivningarna eftertänksamt bearbetade och skrivna på ett lätt men 

utförligt sätt. I hållbarhetsredovisningar ger organisationerna den bild av ansvarsarbete som 

de vill förmedla till allmänheten och det var detta vi var intresserade att undersöka. En 

alternativ metod hade varit att göra intervjuer men vid en intervju finns risken att få 

intervjupersonens bild av organisationen och kanske inte lika eftertänksamma och uppriktiga 

svar. Detta blev den avgörande anledningen till att göra en textanalys. Genom att undersöka 

organisationers hållbarhetsrapporter får vi en konkret och faktisk bild av hur en organisation 

framställer sitt CSR-arbete än om vi exempelvis valt att enbart göra en litteraturanalys av 

CSR. Vi tycker oss också kunna se saker utöver det som står i CSR-litteraturen när vi 

undersökt organisationers CSR-arbete, vilket har gett oss en djupare förståelse för fenomenet. 

Med hjälp av organisationers CSR-rapporter kan vi finna konkreta exempel som belyser det 

som framhävs i CSR-litteraturen.  

5.1.1 Urval 

Vi valde vi att rikta in oss på statliga organisationer. Detta för att vi var intresserade av hur 

statliga organisationer i sin organisationsbeskrivning uttrycker sig för att vinna legitimitet av 

sin omgivning. Ansvarsarbete har traditionellt sett förknippats med offentliga verksamheter 

och därför tyckte vi att det skulle vara intressant att endast undersöka statliga organisationer. 

CSR-litteratur utgår ofta från privata företag och hur CSR-arbetet kan användas för att 

generera vinst och effektivitet. Vi ville undersöka CSR ur ett annat perspektiv, det vill säga 

bortse från den ekonomiska inriktningen, vilket vi menar går att göra vid studiet av offentliga 

organisationer. Vi valde att avgränsa oss till offentliga företag och valde därmed bort 

myndigheter och liknande offentlig verksamhet. Vi eftersökte att organisationerna skulle vara 

välkända för samhällsmedborgarna och att det skulle vara synliga i människors dagliga liv. 

Detta menar vi att SJ, Svenska Spel och Systembolaget är. Vi valde dessa tre då de verkar 

inom olika branscher, just för att kunna jämföra om CSR-arbetet såg liknande ut i olika 

branscher. Det kan te sig någorlunda besynnerligt att välja två snarlika organisationer med ett 

tydligt socialt samhällsansvar, Svenska Spel och Systembolaget, och en organisation, SJ, som 

i det avseendet avviker från de andra två. Tanken var att se om CSR-arbetet skiljer sig åt 

mellan de traditionellt socialt ansvarstagande organisationerna och SJ samt en jämförelse 

mellan alla studieobjekt. Med tanke på att CSR handlar om ett frivilligt ansvar ansåg vi att det 
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skulle vara intressant att undersöka socialt ansvarstagande eftersom det borde vara 

grundläggande och till viss del ingå i det statliga uppdraget för Svenska Spel och 

Systembolaget. 

5.1.2 Tillvägagångssätt 

Vår ambition var att analysera organisationernas hållbarhetsrapporter för att besvara studiens 

frågeställning. Genom användandet av en tematisk analys kunde vi lyfta det empiriska 

materialet till en högre abstraktionsnivå.
60

 Vi utgick ifrån en känd formulering att ”helheten i 

texten, …, antas vara något annat än summan av delarna”.
61

 Det vill säga, det intressanta i 

texten kan ligga dolt under ytan och kan endast synliggöras genom intensiv läsning av 

texten.
62

 Det intressanta i vårt fall var om och hur beskrivningen av organisationernas CSR-

arbete kan förklara varför organisationer tar på sig samhällsansvar frivilligt. 

Vi utgick från en induktiv metod som sedan kom att bli mer deduktiv. Efter att ha sett mönster 

på ansvarstagande formade vi koder utifrån begrepp som återfinns i den nyinstitutionella 

teorin. Det tillhör ovanligheterna att en studie enbart är induktiv eller deduktiv. De flesta 

studier är en hybrid mellan dessa tillvägagångssätt.
63

 Det första steget var att ett flertal gånger 

läsa och studera materialet, hållbarhetsredovisningarna, från de tre organisationerna. Efter 

intensiv läsning började processen av att reducera ner materialet till en hanterbar storlek med 

utgångspunkt i frågeställning och syfte. Nästa steg var att bryta ner materialet för att ta fram 

koder för att sedan kunna jobba oss uppåt i abstraktionsstegen.
64

 Det empiriska materialet 

tematiserades och kodades med hjälp av den nyinstitutionella teorins begreppsapparat. Genom 

att koda materialet minskar risken att gå miste om viktig information som kan påverka resultat 

och analys.
65

 

När materialet reducerats skapades provisoriska kategorier som vi ansåg svarade mot 

frågeställning och syfte. Dessa kategorier har ändrats under arbetets process.
66

 Vissa föll bort, 

vissa kom till och underkategorier har flyttats mellan de övergripande kategorierna. De 

slutliga kategorierna som växt fram ur materialet blev: sponsring, utmärkelser, miljöfrågan, 

standarder och certifieringar, uppförandekoder, dialog med intressenter samt förväntningar. 
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Dessa kategorier fann vi representera och utgöra stommen i organisationernas 

hållbarhetsredovisningar. Kategorierna kom sedan att abstraheras till tre övergripande teman: 

legitimitet, omgivning och intressenters krav samt frivilliga regler som standard och trend. De 

övergripande teoretiska teman som vi fann går alla att koppla till begrepp inom den 

nyinstitutionella teorin. Datainsamlingen har skett parallellt och i ett växelspel mellan teori 

och empiri under studiens gång.
67

 Teoretisk mättnad fann vi när det inte framkom någon ny 

information till koderna och när materialet var så pass bearbetat att det inte heller framkom 

någon ny kategori. 

5.2. Metodkritik 

Då vi utgick från ett materialdrivet tillvägagångssätt började studien ute på forskningsfältet, 

det vill säga vi var varken pålästa om CSR eller den teori som vi sedan kom att använda oss 

av. Eftersom vi kastade oss ut i det okända för att hitta det intressanta samt att vi gick fram 

och tillbaka mellan teori och empiri, har det varit svårt att redogöra för hur den exakta 

forskningsprocessen har gått till. Detta har lett till att våra tankegångar och våra 

forskningssteg kan vara svåra att följa. Vi har dock varit medvetna om att detta kan bli ett 

problem i en studie som har sin utgångspunkt i materialet och vi har försökt ha det i åtanke 

under studiens gång. Då våra teoretiska kategorier tillkom och studien tog en mer teoretisk 

vändning underlättades transparensen och beskrivandet av forskningsprocessen.  

Ett problem som kan uppstå, och med stor sannolikhet uppstår, när koder formas utifrån 

teoretiska begrepp är att forskaren kan bli påverkad av teorin och på så sätt har svårt att 

upptäcka andra saker i empirin som inte styrks av teorin. Det finns en risk att vi har formats 

av den teori som använts i studien och på så sätt inte sett andra möjliga intressanta 

mekanismer i empirin. Det finns inga säkra vägar att översätta empiri till teori och därför är 

det viktigt att ha denna insikt i studiet av ett fenomen. Genom att använda sig av olika 

metoder minskar risken för feltolkning i översättningen mellan teori och empiri. Vi har inte 

använt oss av olika metoder men vi anser oss ha använt ett adaptivt tillvägagångssätt då vi 

haft ett konstant växelspel mellan teori och empiri under studiens gång.
 68

 Ett annat problem 

som vi har försökt motverka genom noggrann kodning, är risken för att en stor del av empirin 
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försvinner på vägen mot en högre abstraktionsnivå vilket kan resulterar i att kontexten tappas 

och analysen blir ointressant.
69

  

5.2.1 Bedömning av datakvalitet 

Vi intresserar oss för vad organisationerna påstår att de gör i ansvarsarbetet och hur 

organisationerna beskriver att arbetet utförs med hjälp av CSR. Vi är dock inte intresserade av 

att kontrollera huruvida organisationerna lever upp till hållbarhetsrapporteringen. Vi menar att 

datakvalitén är god och passar syftet för studien. De data som vi undersöker är publicerade 

rapporter vilket bör resultera i god kvalité. De undersökta rapporterna följer också samma typ 

av standard vilket bidrar till att det blir lätt att jämföra organisationernas rapporter med 

varandra samt att organisationernas redovisningar håller en viss kvalité. 

5.2.2 Begreppsvaliditet 

Vi kommer under detta avsnitt diskutera begreppsvaliditeten i denna studie. Begreppsvaliditet 

handlar om överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator.
70

 De tre 

övergripande kategorierna som vi innan prestenterat: legitimitet, omgivning och intressenters 

krav samt frivilliga regler som standard och trend formades från de teoretiska begreppen som 

vi använt oss av. Dessa teoretiska begrepp, vilka är hämtade från den nyinstitutionella teorin, 

är legitimitet, formell rationalitet, omgivningens krav, myter och likhetsprocesser. Begreppet 

omgivningens krav anser vi vara en teoretisk definition som ligger nära den operationella 

indikatorn eftersom organisationerna använder sig av begreppet ”omgivningens krav” i 

hållbarhetsredovisningarna. På så sätt kom allt som benämndes som omgivningens krav i 

hållbarhetsredovisningarna att analyseras utifrån det teoretiska begreppet omgivningens krav. 

Det teoretiska begreppet formell rationalitet är nära anknutet till empirin eftersom 

indikatorerna för detta begrepp handlar om organisationers beskrivning av verktyg och 

strategier som organisationer använder för att uppnå mål. Legitimitet, myter och 

likhetsprocesser återfinns på en högre abstraktionsnivå och de operationella indikatorerna har 

ett längre avstånd från de teoretiska begreppen. 

När vi undersökt begreppet legitimitet har fokus varit att hitta indikatorer som visar på ett 

extra utmärkande ansvarstagande och en beskrivning som framhäver att organisationerna 

faktiskt tar ansvar utöver uppdrag. Vi fann många indikatorer på legitimitet men vi valde 

endast de tydligaste för att säkerställa att det rörde sig om legitimitet utöver uppdrag. Detta 

                                                           
69

 Boyatzis, 1998 
70

 Esaiasson et al., 2007 



18 
 

resulterade i två kategorier utmärkelser och sponsring. För att få fram indikatorer för 

begreppet myter analyserade vi vad i organisationernas CSR-beskrivningar som kan uppfattas 

som norm, externa krav och som trend. Indikatorer för likhetsprocesser har varit detsamma 

som för begreppet myter men på ett mer institutionaliserat plan där myten har blivit en 

självklarhet i organisationers CSR-beskrivningar. För att komma fram till vad som kan ses 

som likhetsprocesser har vi även jämfört studieobjekten med varandra och med beskrivningar 

av CSR i CSR-litteraturen. 

6. Resultat och Analys 
I detta avsnitt kommer en kortfattad presentation av SJ, Svenska Spel och Systembolaget för 

att ge en kort inblick i organisationernas verksamheter. Sedan behandlas analysen av empirin 

utifrån de tre övergripande teoretiska kategorierna som har sitt ursprung i den teoretiska 

analysramen. 

6.1 SJ, Svenska Spel och Systembolaget 

De organisationer som studerats är SJ, Systembolaget och Svenska Spel, dessa tre 

organisationer är 100 % statligt ägda.
71

 SJ är Sveriges största tågoperatör för persontrafik.
72

 

Systembolaget har monopol på den svenska marknaden och ansvarar för Sveriges 

alkoholförsäljning.
73

 Svenska Spel är ledande på den svenska spelmarknaden.
 74

 I SJs uppdrag 

ingår det att gå med vinst för att kunna utvecklas på den konkurrerande marknaden,
75

 medan 

Systembolaget och Svenska Spel drivs utan vinstmaximeringsintresse.
76

 Dessa tre 

organisationer har en rad olika samarbetspartners och intressenter. I SJ-koncernen finns fem 

dotterbolag.
77

 Den tågtrafik som SJ bedriver är ett samarbete främst med Trafikverket och 

Jernhusen. Trafikverket har en central övergripande roll med ansvar och Jernhusen ansvarar 

för stationer, kontor och verkstäder.
78

 Systembolaget samarbetar bland annat med 

dotterbolaget IQ i frågan om en attitydförbättring till alkohol. Systembolaget har ett stort antal 
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leverantörer som de förhandlar med.
79

 Svenska Spel distribuerar och säljer sina tjänster och 

produkter till både kunder, ombud, restauranger och bingohallar i Sverige.
80

 

6.2 Legitimitet 

Vi har valt att analysera och lyfta fram organisationernas beskrivning av utmärkelser och 

sponsorarbete. Genom den teoretiska analysramen kan detta ses som ett försök för 

organisationerna att få samhällets legitimitet. Att få samhällets legitimering är något 

organisationer strävar efter. Vi menar att både utmärkelser och sponsring visar på att 

organisationerna framhäver ett större ansvarstagande än vad uppdraget innefattar samt att det 

kan ses som ett uttryck för organisationers legitimitetsbehov. Organisationers CSR-arbete 

handlar till stor del om legitimitet och anseende vilket gör att det går att ifrågasätta 

organisationers frivillighet i uppvisandet av utmärkelser och antagandet av sponsorarbete i 

hållbarhetsrapporterna. 

6.2.1 Utmärkelser 

I hållbarhetsrapporterna framhäver SJ, Svenska Spel och Systembolaget olika typer av 

utmärkelser som mottagits. SJ har blivit utsedd till Sveriges mest hållbara transportföretag 

och Sveriges grönaste varumärke under 2011.
81 SJ har även prisats som bäst på 

kommunikation och näst bäst på kriskommunikation samt att organisationen blivit utsedd till 

bästa hållbarhetsvarumärke två år i rad.
82

 Svenska Spel har fått utmärkelse för sitt spelansvar 

av World Lottery Association där Svenska Spel blev utnämnt till det spelbolag som är bäst 

inom området ansvarsfullt spelande.
83

 Systembolagets dotterbolag IQ har tilldelats flera 

priser, bland annat informationspriset då IQ anses ha bidragit med information kring 

skadeverkningar av alkohol på ett nytt och smart sätt. Systembolaget har blivit utsedd till ett 

av landets bästa detaljhandelsföretag 2011.
84

 Systembolaget har även vunnit pris som årets 

kompetensföretag 2010
85

 och bästa HBT-arbetsplats 2012.
86

 

De utmärkelser som organisationerna visar upp är utmärkelser som ger organisationerna en 

positiv feedback. Från ett nyinstitutionellt perspektiv är utmärkelserna i sig inte det 

intressanta, utan det intressanta är den symbolik som går att tolka ur den formella 
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utmärkelsen. Symboliken i att organisationer får en utmärkelse som sedan visas upp kan 

tolkas som en strävan efter legitimitet,
87

 snarare än effektivitet. Ett rationellt synsätt 

framhäver att rationella symboler, som formalia, utmärkelser och priser, kan genera 

effektivitet.
88

 När organisationen prisas med en utmärkelse får omgivningen en uppfattning 

om att organisationen handlar på ett effektivt och rationellt sätt. När organisationer prisas med 

utmärkelser blir utmärkelsen ett ”kvitto” på att organisationen arbetar på det sätt som påstås 

vilket leder till legitimitet från omgivningen. Utmärkelser leder inte bara till legitimitet utan 

även till ett gott anseende. Ett gott anseende handlar om mer än att bli accepterad av 

omgivningen, utan organisationen får även omgivningens förtroende.
89

 Vi menar att 

organisationers strävan efter utmärkelser och priser kan kopplas till organisationers önska om 

legitimitet. Utmärkelserna blir ett bevis på verksamhetens framgång samt att organisationen 

följer och lever upp till samhällets normer och värderingar. Intresseorganisationer utdelar 

utmärkelser efter en aktuell studie av hur sakfråga behandlats inom de bedömda 

organisationerna. CSR-arbetet utstår därför en slags kontroll av tredje part vilket gör att den 

berörda organisationen måste leva upp till det som den åtagit sig att arbeta med.
90

 Kontrollen 

blir inte en tvingande sådan och organisationerna behöver inte rätta sig efter den, men 

eftersom utmärkelserna existerar strävar organisationer efter att leva upp till förväntningar 

som medföljer de erhållna utmärkelserna.
91

  

6.2.2 Sponsring 

SJ, Svenska Spel och Systembolaget framhäver i sina hållbarhetsrapporter att kontinuerlig 

sponsring av olika verksamheter sker och att vinsten från organisationernas verksamhet 

används till olika sorters sponsringsarbete.
92

 Till exempel har SJ ett samarbete med 

MinStoraDag vilket är en organisation som anordnar aktiviteter runt om i Sverige för svårt 

sjuka barn. SJs kunder och SJ själva bidrar, genom ett poängsystem, till tågresor för sjuka 

barn och deras familjer. SJ har även samarbete med flera handikapporganisationer samt 

ideella organisationer, exempelvis Naturskyddsföreningen.
93

 Sponsring är en del av Svenska 

Spels verksamhet och organisationens intressenter har förväntningar på att Svenska Spel ska 
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föra sponsring av verksamheter. Svenska Spel har i flera år haft ett samarbete med svensk 

idrott. Svenska Spel bidrar även ekonomiskt till forskning om ansvarsfullt spelande för 

framtida generationer samt har ett samarbete med Hjärnfonden i deras forskning kring hälsa 

och spel. Svenska Spel samarbetar också med andra organisationer som arbetar med att 

motverka spelberoende, exempelvis Stödkontakten och Självhjälpsprogrammet.
94

 Vad gäller 

Systembolagets sponsorarbete kan som exempel ges att Systembolagets dotterbolag IQ 

arbetar med attitydförändring för en smartare syn på alkohol. Systembolaget samarbetar med 

lokala polisstationer i frågor om langning och ungdomsfylleri och Systembolaget stödjer även 

medicinsk alkoholforskning.
95

 

För att tydliggöra ett samhällsansvar arbetar de studerade organisationer med sponsring i olika 

former. Att organisationer lyfter fram sitt CSR-arbete genom sin sponsorverksamhet är 

vanligt förekommande.
96

 SJ, Svenska Spel och Systembolaget framhäver på sina hemsidor 

och i sina ansvarsredovisningar olika typer av sponsrande verksamhet. Sponsorverksamheten 

skapar förtroende för organisationer och kan därför ses som något organisationer gör för att få 

legitimitet och fortsatt förtroende av samhället. Det finns förväntningar från omgivningen att 

Svenska Spel och Systembolaget ska stödja forskning eftersom denna forskning är direkt 

kopplat till verksamheten och dess avigsidor. Svenska Spel sponsrar Svensk idrott vilket är ett 

väl etablerat samarbete som pågått under lång tid. Svenska Spel uttrycker att intressenter 

förväntar sig att sponsringen ska fortlöpa vilket resulterar i att Svenska Spel har litet utrymme 

att avstå från sponsring utan att det får konsekvenser. Skulle Svenska Spel avstå från att möta 

omgivningens krav finns en risk att legitimitet och intressenter går förlorade. I värsta fall 

skulle Svenska Spels existens stå på spel eftersom att bryta mot omgivningens krav kan skapa 

motreaktioner.
97

  

I och med att Svenska Spel och Systembolagets verksamheter innebär en social risk finns en 

förväntan på att organisationerna ska ta ansvar genom sponsring. Organisationer som inte har 

något att sponsra som ligger nära kärnverksamheten har valet att bidra med sponsring inom 

andra områden, likt SJ som sponsrar MinStoraDag med resurser i form av tågresor. Ett bevis 

på att sponsorverksamhet kan ses som en myt är då organisationerna uttrycker att det finns 

förväntningar från omgivningen på att organisationerna ska utföra sponsorarbete. Ett annat 

argument och bevis på att sponsorarbete kan ses som en myt är då sponsorsansvar är väl 
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etablerat i organisationer.  Med sponsorarbete sett som en myt och med en förståelse av att 

myter är normer i samhället vilket leder till ett normativt tvång, går det att argumentera för att 

organisationer rättar sig efter myten om sponsorarbete. Dagens organisationer har 

sammansatta och komplexa nätverk vilket bidrar till att mytspridningen mellan organisationer 

ökar.
98

  Myterna skapas genom imitation mellan organisationer och dessa kan uppstå utan att 

ge någon instrumentell effekt för offentliga organisationen eftersom vinsten förväntas 

återinvesteras i samhället.
99

 

6.3 Frivilliga regler som standard och trend 

Standarder, uppförandekoder och miljöarbete kan ses som etablerade trender i dagens 

samhälle. En trend, som nämnts ovan, kan ses som en tendens till en riktning åt något håll.
100

 

Standarder, uppförandekoder och miljöarbete bygger till stor del på frivilliga regler. 

Organisationer skapar dessa regler, i exempelvis uppförandekoden, för sig själva och för 

intressenter som ingår i organisationers nätverk. Även då reglerna är frivilliga fungerar de 

som kontroll för att organisationerna gör det de åtagit sig att arbeta med. CSR utgörs av 

standarder vilket underlättar för organisationer att strukturera upp CSR-arbetet. Miljödirektiv 

utformas av exempelvis EU
101

 som organisationer kan anta och anpassa efter intresse och 

förutsättningar. Organisationer väljer själva att följa de standarder som finns inom CSR. I och 

med att dessa regler och standarder har kommit att bli en trend kan frivilligheten diskuteras 

eftersom det skapas ett normativt agerande. Vi kommer nedan diskutera frivilligheten med 

dessa regler och standarder.  

6.3.1 Miljöfrågan 

SJ, Svenska Spel och Systembolaget visar i hållbarhetsredovisningarna på ett genomgående 

miljöansvar vilket kan återses på alla plan i verksamheterna.
102

 SJ menar att miljöansvaret är 

välintegrerat i verksamhet, vision, mål och värderingar samt är av betydelse för SJ som 

varumärke. SJ framhäver sitt miljöarbete från källsortering ombord på tågen och KRAV-

märkta produkter till att 99 % av gamla tågdelar återvinns.
103

 Systembolaget har installerat 

programvara som sätter datasystemen i djupt viloläge när de inte används vilket 
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Systembolaget menar sparar energi. Energisnåla LED-armaturer har installerats och 

Systembolaget använder endast el märkt med Bra Miljöval.
104

 SJ ger kunderna en möjlighet 

att påverka miljön genom att välja SJ som färdmedel och tillsammans med kunderna kan SJ 

bidra till en hållbar utveckling.
105

 SJ har utarbetat en miljökalkyl där företag och 

privatpersoner kan räkna ut och jämföra hur stor miljöpåverkan olika transportmedel har.
106

  

Svenska Spel menar att deras verksamhet har ett fungerande miljöarbete men ser inte den 

bedrivna verksamheten som en stor miljöbov. Svenska spel menar att ”miljöarbete är en 

möjlighet till positiv utveckling – inte ett problem som måste åtgärdas”.
107

 Svenska Spel 

uppskattar sin miljöpåverkan till tjänsteresor, material och produkter, energi och 

godstransporter. Svenska Spel ställer miljökrav i sina upphandlingar med intressenter och 

leverantörer samt följer upp miljöpåverkan från transporter och miljöarbetet hos 

leverantörer.
108

 Systembolaget har under 2011 infört en långsiktig miljöplan som 

Systembolaget menar att verksamheten arbetar efter. Leverantörers miljöpåverkan har även 

undersökts med fokus på odling, tillverkning och transporter. Systembolaget kom fram till att 

klimatpåverkan är stor, där odlingen och förpackningar står för en tredje del av produktens 

miljöpåverkan. Systembolagets miljöarbete går därför ut på att minska klimatpåverkan, 

minska användning av bekämpningsmedel samt att sätta upp mål och kriterier för de 

ekologiska produkterna.
109

 

Miljöansvaret sker på alla plan i organisationerna, från miljömärkt kaffe, energisnåla lampor 

och kontinuerligt arbete med minskat koldioxidutsläpp från transporter. Svenska Spel menar 

att deras verksamhet inte påverkar miljön i särskild hög grad, men organisationen har ändå en 

utarbetad miljöplan. Detta kan förklaras som att Svenska Spel tar mer ansvar i denna fråga än 

vad som egentligen förväntas och kan därmed vinna legitimitet och anseende. Svenska Spels 

uttalande kan också analyseras utifrån den tredje likhetsprocessen i nyinstitutionell teori. Där 

en etablerad och global myt kan leda till att organisationer tenderar att likna varandra då det 

finns en trygghet i att följa trender och ta efter andra organisationer.
110

 

SJ och Systembolaget visar på instrumentell rationalitet då de framhäver att de i miljöarbetet 

gjort miljövänliga val när det gäller till exempelvis kaffe och el. Detta blir ett konkret och 
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mätbart ”bevis” på att organisationerna tar ansvar vilket leder till att förtroende och 

trovärdighet skapas hos kunder och övriga intressenter. SJs miljökalkyl kan ses som ett 

instrument för att på ett enkelt sätt visa att SJs verksamhet är ett bättre miljömässigt val än 

konkurrenterna.
111

 Organisationerna visar att miljöansvar tas genom att framhäva kalkyler- 

och mätbarhet. Genom att kunna visa resultat med hjälp av siffror kan organisationerna 

därmed konkretisera effektiviteten av miljöarbetet.
112

 Att mäta och kalkylera miljöpåverkan 

förväntas medföra en rationell effekt vilket gör att myten om att ta miljöansvar redan har 

legitimitet.
113

 Detta kan speciellt kopplas till SJs miljökalkyl där kunden själv kan räkna på 

miljökonsekvenser för resandet. 

Miljöansvaret har utvecklats och kan sägas ha blivit en global myt och trend utifrån det 

miljöfokus som finns runt om i världen.
114

 Genom att denna myt är globaliserad kan det ses 

som en extern påverkan och krav på att organisationer ska ta ansvar för miljön.
115

 Eftersom en 

rationell myt är så självklar att den inte ifrågasätts, ses den logisk och blir därmed en norm.
116

 

Ett exempel på att detta skett är att SJ och Svenska Spel menar de vill vara i framkant med sitt 

miljöarbete, detta kan tolkas som att myten är erkänd och genom att ligga i framkant så får 

organisationerna också omgivningens legitimitet. Ett annat sätt att tolka att myten är global 

och välintegrerad är då Systembolaget undersöker och kräver att bolagets leverantörer tar 

ansvar för klimatpåverkan. Genom att utforma krav på hur leverantörer ska förhålla sig och 

hur de ska arbeta med miljöfrågor, förs myten vidare och sprids mellan organisationer. 

Miljöansvar som myt har stor legitimitet då den är integrerad i regler och direktiv från högre 

instanser,
117

 exempelvis EU-direktiv. Organisationers tendens att likna varandra kan förklaras 

genom existensen av metaorganisationer vilka aktivt arbetar med att sätta agendan för 

miljöfrågor.
118

 Denna utvecklingsgång driver organisationer att bygga upp sina verksamheter 

liknande andra organisationer som antagit samma myt.
119
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6.3.2 Certifieringar och standarder 

Utöver att organisationerna visar på att de följer lagar framhäver de riktlinjer och direktiv från 

högre instanser som verkar inom CSR-området. SJs, Svenska Spels och Systembolagets 

hållbarhetsredovisningar utgår från GRI-standarden.
120

 

SJ hänvisar till olika certifikat, till exempel ISO 9001, internationell standard för 

kvalitetsledningssystem och ISO 14001, internationell standard för miljöledningssystem. SJ 

efterlever innehållet i Brundtlandsrapporten, det vill säga FNs rapport ”Vår gemensamma 

framtid” vilken syftar till en hållbar utveckling. Vidare har SJ anslutit sig till globalt ansvar 

och är certifierade enligt OHSAS 18001, vilket innebär fortlöpande arbete med 

arbetsmiljöfrågor. SJ arbetar också enligt EFQM-modellen som är en strategisk 

kvalitetsmodell samt att SJs fordon är märkta med Bra Miljöval.
121

 Svenska Spel använder sig 

av en erkänd standard, European Lotteries, samt samarbetar med andra aktörer både 

internationellt och nationellt för att utbyta kunskap om spelverksamhet. Svenska Spel har ett 

flertal internationella säkerhetscertifieringar.
122

 Systembolaget är medlem i BSCI (Business 

Social Compliance Initiative),
123

 vilket är en internationell organisation som arbetar med att 

förbättra arbetsförhållanden i hela produktionskedjan.
124

 BSCI har väl utarbetade CSR-

verktyg som Systembolaget som medlem får ta del av. Systembolaget utgår från 

internationellt vedertagna regler i CSR-arbetet, exempelvis genom FN-initiativet Global 

Compact. Till detta har Systembolaget en uppförandekod som grundar sig i ILO:s 

konventioner, och anger sig följa FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna som 

är framställd av BSCI.
125

 

I dagens samhälle utformar organisationer sitt CSR-arbete utifrån standarder och riktlinjer, 

oberoende bransch. Det finns en likhet i uppbyggnaden av CSR-rapporter vilka ofta är 

hämtade från definitioner som har hög legitimitet, till exempel EU:s definition av 

organisationers ansvar. EU rekommenderar också organisationer hur och på vilket sätt de ska 

redovisa hållbarhetsrapporter, exempelvis genom GRI-standarden.
126

 Det kan vara svårt att 

vid första anblick se att likhetsprocesser sker i organisationer men ett sätt som det konkret kan 
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igenkännas på är att organisationer rättar sig efter samma typer av standarder, 

resultatrapportering och kvalitetssystem.
127

 Även här kan metaorganisationer vara en 

förklarande faktor till hur likhetsprocesser sker.
128

 

Med hjälp av standarder framhäver organisationer sitt CSR-arbete. Användandet av 

standarder kan ses som ett uttryck för formell rationalitet. Vid ett rationellt synsätt antas 

nyttjandet av standarder förväntas leda till att ansvarsarbete effektiviseras.
129

 Symboliken av 

standarder och certifieringar utgör en formell struktur vilket kan analyseras som ej ifrågasatta 

normer som har kommit att bli rutiner och skript i organisationer.
130

 Det rationella kan då 

grunda sig i legitimitetssökande från omgivningen.
131

 

De studerade organisationerna har ett uttalat statligt uppdrag, framför allt behöver Svenska 

Spel och Systembolaget ta ett samhällsansvar. Dessa typer av organisationer som förväntas ta 

ett socialt ansvar kan ses som ett verktyg för att nå de önskade målen för 

samhällsutvecklingen.
132

 Genom att organisationerna ansluter sig till standarder och 

certifieringar blir det ett konkret bevis på att organisationerna tar ett ansvar och agerar enligt 

uppdrag. Standarder kan ses som ett verktyg organisationerna använder sig av för att utföra 

uppdraget.  

Ett sätt för organisationer att få legitimitet och tillgång till önskade resurser är genom 

anpassning till omgivningen. SJ, Svenska Spel och Systembolaget antar standarder och 

certifieringar som är välkända och därmed redan har legitimitet. I och med att organisationer 

eftersträvar att leva upp till dessa välkända standarder och certifieringar tenderar 

organisationerna att bli isomorfa i sitt CSR-arbete.
133

  

6.3.3 Uppförandekoden 

Svenska Spel och Systembolaget uttrycker tydligt att de har en uppförandekod medan SJ inte 

använder sig av uppförandekoder. Svenska Spels medarbetare omfattas av en gemensam 

uppförandekod, där uppförandekoden ska beskriva hur medarbetare och ambassadörer 

förväntas agera och bete sig såväl internt som externt.
 
Svenska Spel listar olika incidenter som 

inträffat och hur dessa har hanterats. Förbättrade rutiner vid kortbetalningar har införts för att 
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minska risken för bedrägerier samt att ombud som tillåtit kreditspelande har sagts upp.
134

 

Systembolagets uppförandekod ställer samma krav på leverantörer som på Systembolagets 

medarbetare. Systembolaget menar att när en ny uppförandekod infördes i inköpsavtalen 

fördes en dialog med intressenter angående implementeringar av denna.  Uppförandekoden 

tydliggör Systembolagets affärsetiska ansvar och handlar om vilket agerande som ska 

tillämpas. Anställda får underteckna ett avtal som visar att de är införstådda i reglerna. 

Revisioner utförs av tredje part som undersöker huruvida leverantörer lever upp till 

uppförandekoden. Om uppförandekoden inte efterlevs helt införs en åtgärdsplan som sedan 

följs upp. Systembolaget tillsammans med andra nordiska monopolorganisationerna utför 

fältresor för att undersöka hur uppförandekoden följs i andra länder. Systembolaget menar att 

det har visat sig vara ett viktigt incitament för att dryckesindustrin ska ta socialt, miljömässigt 

och etiskt ansvar.
135  

De undersökta organisationerna utformar uppförandekoder i dialog med intressenter och 

därför kan det förstås att uppförandekoden utgör gemensamma normer och värderingar.
136

 

Eftersom CSR utgår från ett frivilligt ansvar behöver organisationer skapa sina egna regler 

kring ansvarsarbetet. Detta gör att organisationerna har möjlighet ta ett större socialt ansvar än 

vad som förväntas. Eftersom de undersökta organisationerna tillhör den offentliga sektorn kan 

vi inte frångå att det finns en maktfaktor som påverkar möjligheten att sätta normer för hur 

CSR-arbete och dess regler utformas. Även om det sker i ett samspel inom nätverket med 

intressenter har de studerade organisationerna en formell och hierarkisk status.
137

 Införandet 

av gemensamma uppförandekoder kan också reflektera dagens behov av välfungerande 

partnerskap mellan offentlig och privat sektor både nationellt och globalt.
138

 

Uppförandekoden som införs i ett organisationsnätverk kan ses som en myt då den är generell 

och genomsyrar ett helt nätverk av relationer.
139

 Organisationer anpassar sig till förväntningar 

som omgivningen har och uttrycker dessa i uppförandekoden och myten blir då reproducerad 

och förs vidare till andra organisationer i nätverket. På så sätt producerar och reproducerar 

organisationen omedvetet myter, i detta fall hur ansvarsarbetet ska vara utformat.
140
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Svenska Spel uttrycker att sanktioner vidtas om uppförandekoden bryts medan Systembolaget 

menar att en åtgärdsplan med uppföljning upprättas om något i uppförandekoden skulle 

brytas. Systembolagets intressenter får genom en åtgärdsplan med uppföljning möjlighet att 

återuppbygga tilliten och på så sätt få fortsatt förtroende. Den frivilliga uppförandekoden som 

organisationer upprättar får verkan likt en stiftad lag då det uppstår sanktioner. Sanktionerna i 

dessa fall verkar utestängande och legitimitet och anseende kan gå förlorad. Skillnaden mellan 

en regeringsstiftad lag är dock att intressenterna tillsammans, via dialog, har kommit överens 

om de regler som uppförandekoden ska innefatta.
141

 

Transparens och öppenhet är två begrepp som förknippas med uppförandekoden eftersom 

organisationerna vill skapa förtroende för hela organisationens verksamhet och 

produktionsled. Att ha en transparent och öppen organisation kan i sin tur ses leda till 

skapandet av legitimitet och anseende för organisationen då omgivningen får en inblick i 

verksamheten. Genom att ha en öppen och transparent kommunikation visar organisationen 

också att de tar till sig förväntningar och krav från intressenter, vilket i sin tur skapar ett 

förtroende för organisationen och verksamheten som bedrivs. Transparens och öppenhet visar 

att organisationers agerande överensstämmer med exempelvis uppförandekoden.
142

 

6.4 Omgivningen och intressenters krav 

Organisationer har en komplex omgivning och det går inte att åtskilja dem från dess 

omgivningskontext. Organisationer ingår i nätverk vilket innefattar kunder, leverantörer, 

intresseorganisationer, branschorganisationer, stater, politiker och media.
143

 Omgivningen 

ställer krav och har förväntningar på att de studerade organisationerna ska ta ansvar. 

Tillsammans med omgivningen sätter organisationer de spelregler som sedan ämnas ageras 

utefter. Under detta avsnitt kommer vi att analysera organisationernas handlingsutrymme 

inom CSR med fokus på omgivningens och intressenternas förväntningar och krav. 

6.4.1 Intressentdialogen 

SJ, Svenska Spel och Systembolaget menar alla att det är viktigt att ha en bra kommunikation 

med sina intressenter. Dialogen är en källa till kunskap för att få reda på förväntningar från 

intressenter.
144

 SJ menar att en öppen och rak dialog med intressenter är något 

eftersträvansvärt. Resenärerna bidrar med kunskap och ses som en inspirationskälla där SJ 
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kan ta till sig synpunkter, förväntningar och behov för att sedan utvärdera och åtgärda 

dessa.
145

 Svenska Spel anser att det är viktigt att föra en dialog med andra aktörer inom 

branschen, kunder och politiker.
146

 SJ, Svenska Spel och Systembolaget genomför 

undersökningar, samtal, enkäter och intervjuer med sina intressenter.
147

 Systembolaget 

illustrerar detta med att fem gånger om året bjuda in leverantörer till informations- och 

dialogmöte för att diskutera CSR och kvalitetsfrågor, logistik samt avtalsfrågor. 

Systembolaget använder sig bland annat av etisk produktmärkning, vilket innebär en kontroll 

av rättvisa arbetsvillkor i hela produktionsledet. Systembolaget har satt upp regler för hur en 

produkt ska kunna klassas enligt någon av märkningarna och detta sker via en certifiering, 

som är tidsbegränsad och utförs av tredje part.
148

 

SJ, Svenska Spel och Systembolaget har ett proaktivt förhållningssätt som avspeglas i den 

förda dialogen med intressenterna. Det proaktiva arbetet, till skillnad från ett reaktivt arbete, 

kan leda till att organisationer får kunskap om förväntningar som finns. Detta för att sedan 

anpassa verksamheten till förväntningarna och på så sätt få önskad legitimitet.
 
Genom 

intressentdialoger kan nätverk stärkas och diskussioner kring CSR-arbete kan gynna 

samarbetet i de organisatoriska nätverken. Med ett proaktivt förhållningssätt skapar och 

påverkar organisationen själva de krav som ställs på dem och dess intressenter. Detta leder till 

att de skapar gemensamma regler som gäller inom nätverken. Genom att tillsammans komma 

överens om regler blir reglerna direkt legitimerade. Reglerna blir en gemensam norm och får 

liknande betydelse som lagstadgade regler.
149

  

Organisationerna ger sken av ett rationellt synsätt i CSR-arbetet. SJ, Svenska Spel och 

Systembolaget använder sig av instrumentella verktyg för att bli medvetna om intressenternas 

krav och förväntningar. Verktygen organisationerna använder sig av är bland annat 

undersökningar, intervjuer och enkäter. Det blir ett konkret sätt för organisationerna att mäta 

och göra beräkningar på omgivningens förväntningar och det bidrar till att forma 

organisationernas strategier.
150
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SJ, Svenska Spel och Systembolaget framhäver vikten av en öppen och transparent dialog 

med intressenter. Organisationer blir kontinuerligt övervakade av bland annat media, vilket 

medför en risk att bli uthängd av media vid misskötsamhet. Offentliga organisationer 

samarbetar med intresseorganisationer genom granskning av verksamhet. När Systembolaget 

menar att tredje part kontrollerar produktionsleden handlar det troligtvis om en granskning 

utförd av en intresseorganisation. Genom granskning och transparens bibehåller 

organisationerna samhällets legitimitet. Intresseorganisationer granskar, sätter upp riktlinjer 

för ansvarsarbete och konsulterar med organisationer.
151

 Detta kan liknas vid ett proaktivt 

arbetssätt då uthängning av media kan förebyggas.  

6.4.2 Förväntningar 

SJ, Svenska Spel och Systembolaget visar alla att de har och är medvetna om de högt ställda 

förväntningar som finns från intressenter. Organisationerna talar om att de ska vara öppna och 

transparenta och vill visa på att intressenters krav och förväntningar tillgodoses.
152

 SJ listar i 

sin Hållbarhetsredovisning 2011 olika intressenters förväntningar.
153

 Sammanfattningsvis 

beskriver SJ förväntningarna som att ”Detta ställer höga krav på att SJ uppträder etiskt och 

ansvarsfullt på alla nivåer i organisationen och gentemot våra intressenter”.
154

 Svenska Spel 

menar att hållbarhetsarbetet ska överensstämma med intressenters förväntningar. Att hålla sig 

uppdaterade i speltrender och erbjuda en attraktiv och ansvarsfull spelverksamhet, menar 

Svenska Spel, är en förutsättning för att kunna leva upp till kundernas förväntningar.
155

 SJ, 

Svenska Spel och Systembolaget utför intressent- och omvärldsanalyser för att ta reda på 

trender och förväntningar.
156

 Systembolaget menar att samhällets krav på dem handlar om att 

bidra med information om alkoholens skadeverkningar. Ett utvidgat ansvar Systembolaget 

tagit är den alkoholskadeförebyggande verksamhet som bedrivs genom IQ-projekten.
157

 

Intressenternas förväntningar innefattar också att företagen ska hålla sig uppdaterade i 

samhällsutvecklingen.
158
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SJ, Svenska Spel och Systembolaget menar att det finns många olika förväntningar från 

omgivningen. När organisationerna anpassar sig till omgivningens förväntningar uppstår vad 

som Meyer och Rowan kallar myter.
159

 Dessa myter är föränderliga över tid,
160

 vilket innebär 

att det visar sig i samhällets normer och värderingar i en viss era. Samhällets normer blir 

någonting som är självklart och inte ifrågasatt.
161

 

Idag handlar en del av dessa normer och värderingar om förväntningar på organisationers 

ansvarstagande. Att ansvarstagande har blivit en global myt är det svårt att argumentera mot 

när organisationerna presenterar sina gedigna ansvarsredovisningar. Myten om ansvartagande 

påverkar inte endast organisationerna utan den genomsyrar hela samhället, exempelvis i form 

av intressenters förväntningar på organisationers ansvarstagande. Därmed inte sagt att 

omgivningens förväntningar på ansvarstagande, är och handlar om, exakt samma fråga för 

alla organisationer. Eftersom myten är så pass etablerad och global, blir förväntan på att 

organisationer ska ta ansvar, normaliserad och självklar. En likhetsprocess uppstår och 

samhällets förväntningar blir isomorfa. Samhället kommer att ställa liknande krav på 

organisationerna och organisationerna kommer att agera likartat.
162

 

7. Slutdiskussion 
Under denna rubrik kommer vi att knyta ihop studien för att sedan föra en friare diskussion 

kring resultat och analys. Vi kommer även kortfattat ge förslag på vidare studier inom ämnet. 

7.1 Varför ägnar sig organisationer åt CSR frivilligt? Vilka mekanismer uppstår 
och påverkar frivilligheten med CSR i organisationers interaktion med 
omgivningen?  

I den här studien har vi sett att de mekanismer som uppstår och påverkar organisationer i 

interaktionen med omgivningen sker genom likhetsprocesser, myter, legitimitetsbehov och 

omgivningens krav. Organisationer tar samhällsansvar för att få legitimitet och leva upp till de 

krav som omgivningen ställer. Ett normativt tvång uppstår då CSR har blivit en trend och det 

finns en förväntan om samhällsansvar. En annan aspekt som också ger belägg för att CSR kan 

ses som normativt är att organisationer antar redan etablerade standarder och riktlinjer utan att 

ifrågasätt dem. CSR som myt gör det svårt för organisationer att frångå ansvarstagande vilket 

leder till att frivilligheten och valmöjligheten med CSR-arbete kan diskuteras.  
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Organisationers omgivning har stor inverkan att påverka organisationers frivillighet i CSR-

arbetet genom de krav som ställs på organisationer. Det uppstår då likhetsprocesser vilket kan 

beskrivas som att organisationer tenderar att likna varandra då de anpassar sig till samma 

frivilliga CSR-standarder och regler. Även då det initialt finns flexibilitet i anpassningen till 

frivilliga regler har vi i studien uppfattat att de studerade organisationerna arbetar med CSR 

på liknande sätt, detta oavsett bransch. Att framställa CSR-arbetet som frivilligt anser vi är 

problematiskt. 

7.2 Diskussion  

Vid första anblick kan det ses som en frihet för organisationer att skapa egna regler men vi har 

i den här uppsatsen visat att så inte alltid är fallet. CSR är frivilligt i den bemärkelsen att 

organisationer kan välja vad de vill lägga fokus på men det inte är frivilligt i den grad att 

organisationer kan välja bort CSR helt och hållet utan att det får konsekvenser. Under studiens 

gång har vi sett uttryck för att organisationer är medvetna och villiga att rätta sig efter 

intressenter och omgivningens krav för att få legitimitet. Den förväntan som finns från 

omgivningen påverkar således organisationers utformning av strategier i ansvarsarbetet. 

Därför kan förväntningar från omgivningen fungera tvingande för den enskilda organisationen 

och därmed är utformningen av CSR inte särskilt frivilligt.  

Att organisationer skapar sina egna regler kopplas ofta samman med den avreglering som det 

idag talas om. Denna avreglering föder nya och betydligt fler regler för organisationer att 

anpassa och rätta sig efter. De studerade organisationerna kommer tillsammans med sina 

intressenter överens om regler, exempelvis genom uppförandekoden. De gemensamma 

reglerna bidrar till att organisationer och dess intressenter samlas kring gemensamma synsätt 

och värderingar. Då CSR är frivilligt har organisationer fria händer i utformningen av CSR-

arbetet vilket borde resultera i att CSR-arbetet skiljer sig mellan organisationer. Vi finner det 

intressant att organisationerna har möjlighet att fritt utforma CSR-arbetet men trots detta är 

CSR-arbetet likartat i de studerade organisationerna. Möjligheten att fritt utforma CSR-arbetet 

skulle kunna resultera i att organisationer tänker utanför ramarna och utmärker sig. Detta är 

inget som vi har funnit varken hos de studerade organisationerna eller i CSR-litteraturen, det 

är uppenbart att det finns en brist på ifrågasättande och utvecklande av CSR som fenomen.  

Offentliga organisationer har och behöver makt och legitimitet. Dessa begrepp kan verka i 

symbios och en organisation kan besitta både makt och legitimitet. Detta behöver 

nödvändigtvis inte vara fallet, en organisation kan ha makt men avsaknad av legitimitet och 
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vice versa. Vi menar att de undersökta organisationerna i denna studie redan innehar makt och 

i hållbarhetsredovisningarna påträffas strävan efter legitimitet. Utöver att ägna sig åt CSR i 

legitimerande syfte kan vi tänka oss att offentliga organisationer är medvetna om sin makt. 

Att sätta agendan i ansvarsfrågan för övriga företag exempelvis de som ingår i nätverket kan 

ses som en uppgift för statligt ägda organisationer. Vi har kortfattat förklarat att våra 

undersökta organisationer har makt i samhället och de styrs av politiska beslut. Detta har inte 

fått huvudfokus i vår uppsats då offentliga organisationers makt har minskat under de senaste 

decennierna. Numera talas det om ett nätverkssamhälle där offentliga organisationer ingår 

som jämställda i partnerskap med den privata sektorns aktörer.
163

 CSR uppstår och sprids 

genom nätverk därför kan det diskuteras hur stort inflyttande de offentliga organisationerna 

egentligen har. Även om offentliga organisationer eftersträvar transparens av verksamheten så 

går den förlorad när partnerskap ingås med privat sektor.
164

 Dock strävar den offentliga 

sektorn att påverka sina nätverk i CSR-frågor.  

Likt Ivarsson-Westerberg ställer vi oss frågan varför offentliga organisationer ägnar sig åt 

legitimerande verksamhet.
165

 Legitimitet för en organisations existens är också något som vi 

tidigare uttryckt och menat att även offentliga organisationer behöver trots att de styrs av 

politiska beslut. Politiskt styrda organisationer kan troligtvis existera utan starkt stöd från 

omgivningen, i alla fall under en period. Även om offentliga organisationer har stor påverkan 

måste de samtidigt anpassa sig efter rådande samhällsmyter. Vi menar dock att de undersökta 

organisationerna inte har som intension att existera utan legitimitet eftersom de på ett tydligt 

sätt framhäver vikten av att möta omgivningens förväntningar vilka senare leder till 

legitimitet. Detta har medfört att legitimitetsbegreppet har varit en central del under studiens 

gång. Samtidigt ser vi att den ökade betydelsen av nätverk och partnerskap samt att den 

offentliga sektorns makt reducerats den senaste tiden, kan ses som en förklarande faktor till 

varför offentliga organisationer ägnar sig åt legitimerande verksamhet.  

Hållbarhetsredovisningar är dokument där organisationer beskriver hur de arbetar med CSR 

och huruvida organisationerna lever upp till det skrivna ordet går inte att avgöra genom att 

enbart studera dessa. Brunsson talar om löskoppling och menar att det finns en diskrepans 

mellan organisationers framställning och hur organisationer i själva verket agerar.
166

 I denna 

uppsats har vi talat om myter i form av externa krav som blir till normer vilka organisationer 
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anpassar sig efter.
167

 Huruvida en myt genomsyrar en hel organisation och dess omgivning 

går att diskutera. Samtidigt som samhällsmyterna är många och organisationernas 

omgivningar är komplexa med åtskilliga behov och intressen måste organisationerna anpassa 

sig till de rådande samhällsmyterna för att bli legitimerade av sin omgivning. Eftersom myter 

kan vara motstridiga blir det omöjligt för organisationer att anta och leva upp till dessa. 

Löskoppling kan ske när det finns motstridiga behov och organisationerna inte kan anpassa 

sig till en specifik myt utan uppvisar en fasad av anpassning. Uppförandekoden kan ses som 

ett exempel, organisationer utformar uppförandekoder tillsammans med intressenter. Denna 

kod omfattar oftast allt från medarbetare till leverantörer, vilket gör att det kan vara svårt att 

kontrollera om koden efterföljs. Organisationerna framställer uppförandekoden som något alla 

efterföljer och att sanktioner utfärdas om någon inte följer den. Att en organisation påstår ha 

anpassat sig efter en myt kan leda till att organisationen får legitimitet. Det blir 

eftersträvansvärt att hävda att anpassning sker efter en så pass global myt som CSR. Dock kan 

det ifrågasättas om organisationer kan anpassa sig och anta samtliga CSR-standarder eller om 

det finns delar som kan anses innehålla motstridiga intressen. Det går inte att utgå ifrån att 

organisationer arbetar på det sätt som de framställer att de arbetar med CSR om man ska tro 

Brunsson, det kan likväl vara ett enda stort hyckleri eftersom organisationer bevisligen ägnar 

sig åt löskoppling.
168

  

CSR är en produkt av ett rationellt synsätt och är uppbyggt för att organisationer lätt ska 

kunna realisera CSR-standarder. Organisationer vill kunna se och mäta resultat av sitt 

ansvarsarbete på ett enkelt och effektivt sätt vilket bereder vägen för färdiga standarder och 

andra typer av CSR-instrument som bara behöver finjusteras för att sedan implementeras. 

Verktyg som fungerar rationellt har den karaktären att även om de implementeras medvetet 

kan de medföra omedvetna konsekvenser för organisationen. Eftersom CSR har utvecklats till 

en myt kan vi dra slutsatsen att när de färdiga standarderna implementeras i organisationen 

utan att ifrågasättas, minskar organisationens handlingsutrymme med CSR-arbetet.
169

 Ur ett 

weberianskt synsätt skulle detta kunna ses som att organisationen omedvetet hamnar i en 

järnbur.  

Vi har ovan konstaterat att CSR är en myt och uppbyggt på rationella grunder, vilket ger oss 

en anledning att diskutera huruvida den process som uppstår inom organisationer när CSR 
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implementeras har karaktären av en järnbur trots att det är ett frivilligt åtagande. Från att 

organisationen implementerar CSR, som ett rationellt verktyg, till att CSR får genomslag i 

organisationen och dess organisationsnätverk, blir CSR en myt som förväntas vara rationell 

och på så sätt försätts organisationen i en järnbur. Vart går gränsen mellan att ett fenomen är 

en rationell myt till att hamna i en järnbur? 

Vi ser att det går att definiera den icke existerande friheten, som järnbursmetaforen innebär, 

på två sätt. Antingen handlar det om att handlingsutrymmet försvinner helt eller så begränsas 

handlingsutrymmet till den grad att det rör sig om en frihet inom vissa ramar. Vi menar att 

som det ser ut nu kan organisationer anpassa CSR-arbetet efter eget bevåg, men vi ser en 

tendens till att vissa delar inom CSR är fasta punkter i konceptet. Det finns en tendens till att 

organisationer antar redan utformade strategier inom CSR.  Än så länge är delarna i CSR 

relativt frivilliga medan CSR som koncept kan ses som mindre frivilligt. Vi frågar oss vart 

CSR står idag, har vi rätt att tro att CSR kan låsas in i en järnbur? I och med den avreglering 

som idag sker, har vi synsättet att handlingsutrymmet inom CSR finns inom vissa ramar 

eftersom organisationer är fria att utveckla nya regler. Vi har anledning att tro att det kommer 

fortsätta finnas en möjlighet och frihet för organisationer att skapa egna regler utifrån sina 

intressen tillsammans med sina intressenter. Detta gör att handlingsutrymmet begränsas men 

inte försvinner. Avregleringen kan ses som ett nytt sätt att producera regler men dessa är 

fortfarande av rationell karaktär vilket gör att reglerna inte kan ses som friare även om de 

rättsliga konsekvenserna försvinner.  

Eftersom CSR är rationellt och enkelt att implementera kan företag se möjligheter i att 

använda CSR-konceptet som ett medel för PR-verksamhet. I CSR-litteraturen beskrivs det 

utförligt hur företag använder sig av CSR just för att skapa publicitet som därmed leder till 

gott anseende. Privata företag, då kanske främst i USA, arbetar med CSR enbart för att 

konkurrera med andra företag på marknaden. Eftersom CSR-konceptet är ett globalt känt 

begrepp behöver företag ta samhällsansvar för att vara globalt konkurrenskraftiga. Detta är 

inget som de undersökta statligt ägda organisationerna i denna studie ger intryck av, utan 

tvärtom menar Svenska Spel och Systembolaget att de är försiktiga i sin marknadsföring av 

verksamheten just för att de utger sig för att ta socialt ansvar. Dock är detta kanske inte 

ögonbrynshöjande eftersom de undersökta organisationernas verksamheter kan leda till 

skadeverkningar för samhället. Vi vill med detta resonemang visa att CSR kan användas i 
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olika syften där det i USA har växt fram till att handla om att vinna marknadsandelar medan 

det i Sverige finns en mer försiktig inställning till CSR i PR-frågan. Frågan är vart CSR är på 

väg inom den svenska kontexten och om offentliga organisationer, som verkar på den 

konkurrerande marknaden likt SJ och Svenska Spel, kommer ansluta sig till privata företags 

strategier i strävan efter kundmaximering.   

Det statliga uppdraget för Svenska Spel och Systembolaget innefattar ett socialt 

ansvarstagande. Det kan därför vara svårt att urskilja vad i deras sociala ansvar som är CSR-

arbete och vad som ingår i uppdraget, även om organisationerna benämner sina 

ansvarsåtaganden i CSR-standarder. Den självklara förväntan på ansvarstagande som kommer 

med uppdraget leder inte till att organisationerna vinner någon ny legitimitet. Skulle 

organisationerna däremot inte leva upp till förväntningar förlorar de helt sin legitimitet och 

kan få utstå sociala sanktioner, i exempelvis media. För att framhäva ett frivilligt 

samhällsansvar visar organisationerna på ett ansvarstagande utöver uppdraget. Detta menar vi 

är för att utmärka sig, vinna legitimitet, förtroende och anseende. Ansvarstagande som sker 

utöver uppdraget är frivilligt, frågan är hur organisationers legitimitet skulle påverkas om 

organisationerna bara tog ansvar på minimumnivå, det vill säga bara ansvar enligt uppdrag.  

Under tidigare forskning tog vi upp en artikel som diskuterade huruvida CSR bör lagstiftas 

eller ej och hur omgivningen och marknaden skulle påverkas om CSR lagstiftades.
170

 Vi har 

funderat över detta och anar att varken marknad eller omgivning skulle gynnas av lagstiftning 

i denna fråga. Vi har fått uppfattningen av att CSR är ett etablerat och växande fenomen vilket 

gör att fördelarna med CSR sprids mellan organisationer utan att CSR för den delen behöver 

bli föremål för lagstiftning. Nackdelen med att CSR sprids mellan organisationer som en myt 

skulle vara som vi tidigare diskuterat att myten är rationell och därmed inte synliglagd och 

verkar implicit. Vi kan också föreställa oss att de gemensamma regler som organisationer 

tillsammans med intressenter kommer överens om skapas utifrån ett intresse som gynnar de 

inom nätverket. En stiftad lag är synlig och konkret vilket gör den explicit och detta har klara 

fördelar då både organisation och omgivning vet vilka krav som måste levas upp till. En 

stiftad lag har även fördelen av att inta ett större perspektiv då en lag utgår från ett 

samhällsintresse och inte från de intressen som kan uppstå i ett organisationsnätverk. Regler 

som skapas av organisationerna och som bygger på intressen så som legitimitet och anseende 

kan leda till att en förskjutning sker från ansvarsfrågan. Organisationer skapar egna regler, i 
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avsaknad av lag, tillsammans med sina nätverk kring gemensamt agerande och löser på så sätt 

eventuella frågetecken som kan uppstå. Som vi har argumenterat för i denna uppsats är det 

frivilliga åtagande inte helt och fullt frivilligt eftersom organisationer påverkas av 

omgivningens krav, samhällsmyter och behov av legitimitet. Frivilligheten med CSR är en 

illusion och inte långt från en järnbur.  

7.3 Förslag till vidare studie 

Det vore intressant att studera en organisation och dess CSR-arbete över tid. Detta för att 

undersöka om CSR-arbetet bidrar till en förändrad syn på organisationen och dess verksamhet 

utifrån organisationens ansvarstagande. Genom att genomföra en långtidsstudie kan påverkan 

av mekanismerna, som vi har utlyst i den här studien, konkretiseras. Vi tänker då främst på 

mekanismerna legitimitet och omgivningens krav. I en studie över tid kan även förändring av 

myter ses och förstås på ett djupare plan. 
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