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Sammanfattning 

Corporate Social Responsibility, CSR, är ett samhällsengagerat arbetssätt som får allt större 

utrymme hos organisationer och företag, både i investerat kapital och investerade resurser. 

Studier som gjorts inom ämnet tyder på att CSR-arbetet gått från att vara ett 

välgörenhetsarbete till att mer och mer formas till en vinststrategi hos de företag som 

engagerar sig i arbetssättet. Ett välformulerat och uttalat CSR-arbete kan bidra till många 

organisations- och samhällsvinster så som ökad attraktivitet, stärkande av varumärket och ett 

blomstrande samhälle. Med detta i åtanke formades ett önskat studieobjekt där 

utgångpunkten landade i sociologiska resonemang om socialkonstruktivism. Syftet med 

arbetet var att genom en narrativ analys undersöka hur CSR-arbete fungerar som en del utav 

företags berättelser om sig själva. Arbetet gjordes som en kvalitativ studie genom sex 

individuella intervjuer hos fyra organisationer i Jämtland. Utav dessa formades fyra narrativ 

utifrån Labovs analysmodell. Begränsningar av arbetet gjordes till organisationer med krav om 

ett uttalat arbete med socialt, miljömässigt och/eller lokalt ansvar på sin hemsida  alternativt 

tydligt förmedlat i verksamheten samt ett krav om geografisk närhet. Resultatet tyder på att 

CSR är viktigt för organisationerna i sättet företagen väver in arbetssättet i narrativen om sig 

själva. CSR fungerar som en stor del av hur man beskriver och framställer sig själv med hjälp av 

liknelser, metaforer och i presentation av arbetssätten vilket bevisar att företagen lägger stor 

vikt vid det sociala ansvaret. 

 

Nyckelord: Narrativ, CSR, Vinst, Rationalitet. 
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1. Introduktion 

 

Denna studie behandlar hur jämtländska företag förhåller sig och arbetar med socialt ansvarstagande. 

Inledningsvis presenteras det valda studieämnets centrala begrepp. Med denna förförståelse om 

ämnesområdet formuleras problemdiskussion samt studiens syfte och frågeställningar. Detta kapitel 

avslutas med en bakgrund och presentation av tidigare forskning.

 

 

Samhällets aktörer ställer idag alltmer krav på organisationers ställningstagande och inverkan 

på omvärlden. Det sätt organisationer tar hänsyn till miljön och de som verkar i den kan vara 

både på gott och ont, där idealistiska handlingar hyllas och förbrytarna gärna hängs ut 

(Löhman & Steinholtz, 2003:9). CSR, Corporate Social Responsibility, är ett aktivt arbetssätt för 

företag vilket innebär att de på frivillig basis engagerar sig och deltar i samhällsutvecklingen. 

CSR-arbete kan komma i uttryck i så väl sociala som miljömässiga aspekter i verksamheten och 

fungerar stärkande i relationerna till samtliga intressenter, det vill säga kunder, ägare och 

samarbetsparters för att nämna några (Nijhof & Jeurissen, 2012:620). EU-kommissionens 

definition av CSR lyder enligt följande: 

 

“Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala 

och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med 

intressenterna, utöver vad lagen kräver” (Löhman & Steinholtz, 2003:15). 

 

Grankvist definierar CSR som ansvarstagande i samhället för företag uppdelat under tre fält: 

ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande. Ekonomiskt ansvarstagande är 

exempelvis att det positiva ekonomiska resultatet ska aktieägarna få avkastning på det 

investerade kapitalet samt en försäkran att organisationen förvaltar kapitalet omtänksamt. Det 

miljömässiga ansvarstagandet är hur organisationer medvetet ser till att hushålla med 

naturens resurser. Slutligen förklaras det sociala ansvartagandet genom hur organisationer 

visar hänsyn till samhället i frågor gällande exempelvis välbefinnande, mångfald och 

integration eller att förbättra levnadsförhållanden (2012:15).  

 

CSR kan hjälpa till att skapa ett väl fungerande samhälle och en bättre marknad. Däremot kan 

det sociala ansvar som företag och organisationer tar ses som en fara för marknadsekonomin 
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och vissa menar att det kan rubba rollerna i samhället i och med en skev ansvarsfördelning. 

Samhällsansvaret har därför kommit att bli en mer central fråga i och med att samhället nu går 

från en liberal till mer ansvarstagande kapitalism (Grankvist, 2012:40). CSR-arbetet möts därför 

utav många kritiker såväl som förespråkare. De förstnämnda menar ofta att det är dyrt att 

satsa och möta upp de förväntningar som finns på ansvarstagade investeringar. Dessutom 

hävdar motståndare att de förväntade positiva utfallen kan dröja vilket gör investeringarna 

osäkra. Förespråkarna poängterar däremot att CSR skapar en möjlighet till nya marknader och 

områden som signaleras av en “goodwill”. Detta medför att nya intressenter attraheras av den 

värdegrund ansvarstagandet sänder ut (Tidström et al., 2008:20). Fredrik Ljungdahl nämner i 

ett kapitel i skriften “CSR-från risk till värde” (2008) om hur arbetssättet blivit en 

värdeskapande strategi för företag och beskriver anledningarna till det genom följande ord: 

 

“Ett företag verkar inte i ett vakuum, utan är mer eller mindre beroende av 

en mängd intressenter och aktörer för att nå framgång. Det gäller att 

underhålla relationerna med samtliga betydelsefulla intressenter för att ge 

företaget den legitimitet som behövs för att bedriva en stabil och lönsam 

verksamhet.” (Tidström et al., 2008:29) 

 

Intressenternas roll är av stor vikt då förhållandet till organisationerna formar och skapar 

innehållet i CSR-arbetet. Hur det sociala ansvaret kommer i uttryck beror på intressenternas 

engagemang och delaktighet i frågorna samt organisationens och branschens karaktär 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2008:65). CSR-arbete och dess diskurser konstruerar en 

idealiserad bild av företaget och sänder ut bilden av en ansvarstagande organisation (Costas & 

Kärreman, 2013:394–415).   

 

Grafström, Göthberg och Windell poängterar i sin skrift att föreställningen av vad som är 

socialt ansvarstagande inte är svart eller vitt (2008:35) vilket vi också vill understryka. Alla 

aktörer på marknaden har olika föreställningar av vilka ansvar som företag bör ta och på 

samma sätt skiljer sig företags engagemang. Tolkningen av begreppet och förhållandet till 

arbetssättet är upp till varje organisation att definiera (Grafström, Göthberg & Windell, 

2008:38) och med anledning av det valdes i den här studien att inte prioritera bort företag som 

kallar sitt arbetssätt för någonting annat än CSR, då innebörden är likvärdig. Studien inkluderar 

därför socialt ansvar, hållbarhetsutveckling, miljömässiga aspekter, lokalt och ekologiskt ansvar 

för att öppna upp för fler och större tolkningar av frågeställningen. 
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1.1 Problemdiskussion 

Polonsky och Jevons menar att CSR-arbete är en svår uppgift att ta sig an för organisationer på 

grund av höga globala förväntningar (2009:340). Det kan rent utav vara skadligt för 

samhällsnyttan om företag använder det sociala ansvarstagandet som strategi menar Mats 

Qviberg i skriften “CSR: Företagsansvar i förändring” (Grafström, Göthberg & Windell, 

2008:13–14). Trots att CSR kommit oerhört långt i ett affärsperspektiv menar Nijhof & 

Jeurissen att det i allt högre grad når inneboende begränsningar till följd av att sociala ansvaret 

används som just en affärsstrategi. Situationen mellan organisation och det sociala ansvaret 

blir då motsägelsefullt i och med att ekonomisk restriktivitet står i motsatt förhållande till 

arbetssättet (2012:620). I dagens debatt rörande CSR och vinstmaximering syns två 

framträdande uppfattningar där den ena menar att socialt ansvarstagande står i stridighet med 

vinst och den andra att socialt ansvarstagande är en nödvändighet för vinst (Grafström, 

Göthberg & Windell, 2008:32).  

 

Med dessa komplikationer och svårigheter med CSR-arbetets legitimitet och förhållningssätt 

började ett syfte med studien formuleras. Utifrån empirin kan många frågor ställas och tydliga 

ståndpunkter inom CSR-arbetet urskiljas. Teorier om CSR och välgörenhet grundar sig allt som 

oftast i företags strategier för vinstmaximering, varumärkesbyggande och egen vinning som 

tidigare nämnt. Den egentliga vinsten kan variera från rent ekonomisk vinst till mer deskriptiva 

vinster såsom vinst i attraktionskraft för intressenter, kunder och arbetssökande men också 

vinst i anseende och samarbetsmöjligheter. Dock varierar sätten som företag kommunicerar ut 

sitt ansvarstagande på. Vissa menar att en stark och tydlig kommunikation gör att omgivningen 

ställer höga krav att leva upp till när företag väl har förbundit sig till vissa CSR-åtaganden. 

Andra menar däremot att kommunikationen är avgörande för organisationernas utveckling 

och välgång (Grafström, Göthberg, Windell, 2008:134). Det är av vikt att synliggöra företagets 

satsningar på det sociala ansvaret och framföra ansvarstagandet som ett “investeringsobjekt”. 

Vad som däremot sällan nämns i det ansvarstagande arbetssättet är ett eventuellt vinstsyfte 

(Tidström et al., 2008:9). Det är intressant att studera fenomenet CSR med fokus på vilken 

identitet som organisationen vill visa upp för offentligheten (Grafström, Göthberg & Windell, 

2008:139–140).   

 

Med detta i åtanke leder det till studiens sociologiska angreppssätt. Sociologer är intresserade 

av kunskapen som finns mellan mänskligt tänkande och i de sociala sammanhang som 

tankarna uppstår i. Inom samhällsvetenskapen, sociologin och filosofin har 

socialkonstruktivism länge fått stort utrymme (Berger & Luckmann, 1966:16). Inom 
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socialkonstruktivismen hävdar en av de första och viktigaste böckerna inom ämnet “The social 

Construction of reality” utav Berger och Luckmann att sociala fenomen inte bör begränsas till 

forskning på observerbart beteende utan även öppnas upp för att studera det subjektiva 

medvetandet (1966:7-9). Dessa linjer utgår från att verkligheten är socialt konstruerad och 

sociologer måste analysera de processer den uppkommer i (1966:13). Precis som Berger och 

Luckmann menar kommer vi använda oss utav denna verklighet som objekt för våra analyser 

(1966:33). Sociologi är berörd av analysen av den sociala konstruktionen av verkligheten vilket 

mångt och mycket byggs upp genom språket (Berger & Luckmann, 1966:15). Berger och 

Luckmann menar att genom att prata om sina erfarenheter ges dem en plats i “den verkliga 

världen” vilket också gör att de blir verkliga (1966:173). När företag bygger berättelser om sig 

själva blir de också verkliga vilket belyser vikten av att framställa sig själva i positiv bemärkelse, 

vilket vi vill studera i vår analys. Vidare vill vi se hur CSR-arbete fungerar som en del utav den 

här bilden. 

 

Betydelsen av att visa och beskriva sig själv och sitt företag ur ett fördelaktigt synssätt är och 

förblir stor. I sociologin är yta otroligt viktigt och ett omstritt begrepp och med det i åtanke är 

det förmodligen inte konstigt att företag visar ett intresse för CSR-arbete. Vi ställer oss frågan 

om det inte i många fall finns andra orsaker till agerandet än det som skenet och ytan av 

handlingarna först utger sig för att vara? I vår studie vill vi undersöka och titta mer på hur 

organisationers sociala ansvar spelar en roll i deras berättelser om sig själva och där vi vill 

undersöka vad som kan finnas under den förmedlade och välputsade ytan.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att genom en sociologisk analys undersöka hur arbete med socialt-, 

hållbart-, miljömässigt- och lokalt ansvarstagande fungerar som en del i jämtländska 

organisationers berättelser om sig själva. Frågor som ställs i denna studie är därmed följande: 

 

 Hur är berättelserna om organisationerna uppbyggda? 

 Vilka organisations- och samhällsvinster anser organisationerna att de får av sitt 

ansvarstagande? Det förstnämnda förstår vi genom de interna fördelarna en organisation 

får och de sistnämnda genom de vinster som finns utanför organisationen. 

 Hur framställs organisationernas ansvarstagande med målrationella och värderationella 

handlingar? 
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1.3 Tidigare forskning 

I och med att det allmänna intresset för CSR-frågor har ökat på marknaden har även 

forskningen på fältet gjort densamma. Artiklar skrivna om CSR finns att hitta redan från 1950-

talet där företags roll i samhället diskuteras även om det först är på 90- och 00-talet debatten 

väckts på riktigt. Företags sociala ansvar studeras och observeras inom många ämnen där såväl 

företagsekonomi och juridik stått som grunden och idag finns flera tidsskrifter med dessa 

inriktningar. Tre indelningar kan göras av den forskning som finns: relationen mellan socialt 

och finansiellt ansvar, socialt ansvar och ledningsfrågor samt socialt ansvar och dess relation 

med marknadsföringsmässiga frågor (Grafström, Göthberg & Windell, 2008:18–20). Inom 

dessa områden har flera studier funnits och nedan följer en sammanfattning av de artiklar vi 

använt oss utav i ett begynnande skede i processen, främst under inläsning och 

problemformulering.  

 

Tidsskriften Organizations (http://org.sargepub.com/) publicerade 2013 en specialupplaga om 

CSR-arbete och i den inledande artikeln “In search of Corporate social responsibility: 

Introduction to special issue” diskuteras de problem och frågeställningar kopplat till denna 

studie. Forskarna beskriver hur behovet av CSR aldrig varit större samt hur dess legitimitet, 

trovärdighet och attraktionskraft aldrig varit lägre. Genom ökning av forskning på fältet 

rörande hur finansiell framgång kan vara förenad med bredare och större ansvarsfrågor, ställer 

de sig frågan om CSR-forskningen kan hjälpa till att ta fram etiska riktlinjer för sättet att göra 

affärer idag eller om man helt enkelt bör lämna det som en del av den framtida kapitalistiska 

ideologin (Fleming, Roberts & Garsten, 2013:337).  

 

Vidare diskuteras hur CSR-arbete idag blivit en grundläggande del i vinstdrivande företags DNA 

och hur de skapar “win-win”-situationer genom exempelvis samhället, hållbarhet, gröna 

lösningar samt välfärd. Frågan om CSR har fastnat och blivit en strategi är ingen överdrift. 

Legitimiteten måste fås tillbaka i begreppet kapitalism hos den stora massan och 

affärsanalytiker menar att organisationer bör få till en större social påverkan hos sina 

produkter eller arbetssätt, inte bara på grund av medmänsklighet eller vänlighet, utan för att 

skapa ett större värde hos aktieägarna. Forskarna menar att det plötsliga och stora intresset 

för CSR-satsningar har sin ståndpunkt i hårdare krav från samhällets olika aktörer såväl som 

ekonomiska samhällskriser. För att kapitalisterna ska behålla makten och den fria marknaden 

investeras det därför “helhjärtat” på CSR-arbete i sina företagsmodeller (Fleming, Roberts & 

Garsten, 2013:339). 

http://org.sargepub.com./
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Som framgår av problemdiskussionen har vi även tagit del av annan forskning rörande CSR 

men det är dessa perspektiv som främst inspirerat vår studie.  
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2. Metod 

 

Följande avsnitt är uppdelat i två delar där valet av metod och analys samt en redogörelse för 

genomförandet av datainsamlingen beskrivs. Inledningsvis presenteras analysmetoden i studien och 

sedan själva genomförandet; där tyngdpunkten ligger på användandet och valet av narrativ 

analysmetod. Avslutningsvis presenteras studiens etiska ställningstaganden. 

 

2.1 Analysmetod 

2.1.1 Studiens design och vetenskapliga ansats  

Metodvalet för studiens utförande bedömdes till ett kvalitativt angreppsätt. För att undersöka 

hur informanterna tolkar sig själva och dess olika sidor ansågs intervjuer vara en lämplig 

datainsamlingsmetod då informationen blir nära och beskrivande (Dahlen, 2008:9). Den 

vetenskapliga ansatsen i studien bestämdes att utföras genom ett konstruktivistiskt 

angreppssätt och utgångspunkt. Konstruktivistism är en analys med fokus på hur saker sägs. 

Utgångspunkten ligger därmed i att berättelserna inte går att skilja från den faktiska världsbild 

och det faktiska liv man lever och att bilderna vi har av världen är lika väsentliga för sociala 

processer som hur världen faktiskt är (Johansson, 2005:22, 222-223). Detta angreppssätt stödjs 

även genom vårt val av syfte och teori då de går hand i hand. Genom att undersöka hur 

företags CSR-arbete fungerar som en del i en berättelse om sig själva, var valet av 

konstruktivistisk ansats en fördel till skillnad från en naturalistisk utgångspunkt där analysen av 

berättelserna sker utifrån en naturlig historia och en objektiv sanning (Johansson, 2005:215). 

 

Hade studien istället utförts genom kvantitativ metod kunde undersökningar gjorts på 

statistiska samband, avvikelser samt om organisationers arbetssätt är generaliserbart (Trost, 

2001:21-23). Genomförandet hade då varit via enkäter som skickats ut till ett större antal 

organisationer. Det hade varit fördelaktigt av den anledningen att komma åt stora 

organisationer med erkänt stort och omfattande CSR-arbete. Genom en kvalitativ metod är det 

svårt att komma åt en stor och generaliserbar massa. De övervägande fördelarna med valet av 

metod var möjligheten till mer djupgående svar där kärnan av fenomenets betydelse kan 

tydliggöras. Kvalitativ metod ger dessutom en möjlighet att se mer och utrymme ges för 

utförligare svar än vad kvantitativ metod ger. I enkäter kan respondenter på ett enklare sätt 

svara genom vad som anses vara representativt för företaget och värderingen kan då riskeras 

bli utav felaktig karaktär. I en enkät hade frågor om vinstsyfte och mervärde blivit begränsade 
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till de svarsalternativ som valts på förhand. I intervjuerna för denna studie användes därför 

öppna stora frågor som leddes fram till svar som inte var formulerade på förhand, vilket 

motiveras mer i kommande avsnitt.  

 

2.1.2 Analys 

Studiens narrativa tillvägagångssätt samt analys är lämplig även bortom individplanet menar 

Kohler Riessman. Författaren belyser att på samma sätt som personer konstruerar sina 

livshistorier så konstruerar även grupper, samhällen och organisationer historier om sig själva 

(2008:7). Om individer använder sig av narrativ för argumentation och rättfärdigande, hävdar 

Koher Riessman att grupper snarare vinklar dem för att skapa en känsla av tillhörighet, vilket 

lämpar sig väl för denna studie och analys av frågeställningarna (2008:7-8). Johansson 

beskriver hur narrativ metod är ett lämpligt tillvägagångssätt inom kvalitativ forskning och i 

denna studie belyses det genom hur informanterna representerar deras organisationer och där 

de berättar hur CSR-arbete bedrivs samt hur det bidrar till menings- och identitetskapande 

(2005:23). 

 

I analysfasen låg intresset i att se hur informanten talade om begreppen genom användandet 

av språket och ord, samt genom visuella delar för att skapa och framhäva sin mening. Likt 

Cahterin Kohler Riessman skriver i sin bok “Narrative Methodes for the Human Sciences” ska 

en sammanflätning av avsikter och språk ske, där vi analyserade på vilket sätt och varför 

berättelserna framställs på det sätt de görs (2008:11). Under analysfasen ställdes frågorna: 

med vilken anledning är historien formad som den är och för vem är den framställd? Vilka är 

konsekvenserna när historien framställs på det sätt den görs? Vad ger det för effekt på oss som 

lyssnare? Genom användningen av narrativ analys gavs möjligheter att se bortom ytan av det 

insamlade datamaterialet och lämnade en bredare tolkningsgrund (Kohler Riessman, 2008:13). 

Därför beslutades att fokuseringen i arbetet snarare skulle vara att forma och hitta likheter 

mellan berättelserna snarare än att göra jämförelser dem emellan under analysdelen.  

 

Kohler Riessman diskuterar i sin skrift flera narrativa analysmetoder utifrån olika teoretikers 

utgångspunkter och däribland Labovs analysmodell av strukturella element (2008:86). Den 

menar att en fullständig narrativ berättelse har sex stycken element genom vilka analyser kan 

göras (2008:84). Här presenteras de i vår översättning och tolkning:  

 

1) Abstrakt: sammanfattar delar eller poänger av historien. 
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2) Inriktning: presentation av kontext, karaktärer och situation.  

3) Komplicerande händelse: en sekvens som ofta innehar en vändpunkt eller för historien 

vidare. 

4) Utvärdering: berättaren distanserar sig och utvärderar händelsens mening och förmedlar 

känslor. Detta avsnitt ger “själen” till berättelsen. 

5) Upplösning: det slutliga utfallet av händelsen. 

6) Sammanfattning: avslutning av berättelsen och återkoppling till nutiden. 

 

Med dessa element i beaktande finns stora möjligheter att studera och analysera hur 

människor, och i vårt fall organisationer, förklarar och tolkar sina ageranden (Johansson, 

2005:188). I alla intervjuer måste det faktum att informatören har en uppgift att övertala 

lyssnaren att historiens händelser faktiskt har ägt rum vävas in, vilket problematiseras av 

Dennis Wolf i något som kallas “the Teller’s problem” (Kohler Riessman, 2008:86–87). Med 

Labovs analysmetod kan man se hur olika berättare löser “the Teller’s problem”, vilket vi anser 

kommer ge oss djupare svar till vår frågeställning än om intervjuerna analyserats tematiskt. I 

en tematisk analys hade vi mest troligtvis hittat gemensamma anledningar och teman ifrån 

intervjuernas svar men inte kunnat besvara vilken roll temana spelar i historien och på det 

sättet skapar en större mening (Kohler Riessman, 2008:54).  

 

Vid användning av Labovs modell kan likheter finnas mellan historierna men också belysa att 

vad som på ytan tycks vara likartat kan vara stora olikheter genom hur berättarna kombinerar 

historiens element och genom det skapar mening för projektet (Kohler Riessman, 2008:87). 

Däremot valdes att anpassa delarna och formulera om dem för ett mer lättöverskådligt 

resultat och analysavsnitt. För att vår frågeställning på ett mer optimalt sätt skulle passa in i 

Labovs modell valde vi att kalla punkt 2, “Inriktning”, för “Kontext och karaktär”. Vår ändring 

gjordes för att lösgöra själva situationen ur elementet och väva in den under “Komplicerande 

händelser”, som vi kommer att kalla “Utmaning”. Detta för att alla utmaningar inte är helt 

precisisa i våra fall utan ständigt återkommande eller flytande och inte centrerade till en 

händelse. Analysen av texten genomgick följande element och svarade på respektive frågor 

under rubrikerna: 

 

1) Abstrakt: Den här delen kommer att fungera som en inledning av narrativet. Den 

sammanfattar delar eller poänger av historien och hur introduktionen av ämnet fungerar. 

Här presenteras vissa delar som av någon anledning formar resten av historien. 
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2) Kontext och karaktär: Här kommer en presentation av kontexter och karaktärer att ske. 

Samt hur dessa kan komma att ha betydelse för den fortsatta berättelsen, speciellt om 

kontexten eller karaktären är av sådan form att den har en betydelse i sig själv.  

3) Utmaning: Här frågas vad som är den egentliga utmaningen och de behov som 

organisationen ser med arbetet. Under den här rubriken försöker en konkretisering av 

problemet att ske som i sin tur för historien vidare.  

4) Utvärdering: Här fokuseras på att analysera de medel som respondenten använder för att 

berätta historien så metaforer, liknelser eller specifika ord av vikt och hur dessa säger 

något om fenomenet. Detta bidrar med tyngd i historien. Sker här dessutom distansering 

mellan berättaren och historien kommer det att belysas. 

5) Upplösning: Presentation av det slutliga utfallet av händelsen. Vad och vilka konsekvenser 

ses med arbetet och vad väljer egentligen organisationen att belysa i narrativet och dess 

uppbyggnad? 

6) Sammanfattning: Avslutning och sammanfattning av berättelsen och återkoppling till 

nutiden eller framtiden.  

 

Kohler Riessman ger ett praktiskt exempel på Labovs modell i en kodning av ett datamaterial 

och vi valde att använda samma strategi under vår kodning, med undantag för vår individuella 

anpassning. I Kohler Riessmans exempel delas meningar upp utifrån de sex grundläggande 

elementen i en historia och endast de meningar och vändningar som i slutet av analysfasen 

anses av oss viktiga eller av värde har redovisats. Vi övervägde och diskuterade det som Kohler 

Riessman tar upp som en risk med inkludering och exkludering av intervjusegment samt att 

resultatet kan bli svårläsligt och svårtolkat för den som inte är väl insatt i metoden (2008:103). 

Det fanns dock stora fördelar med detta arbetssätt då det gavs möjlighet att tydliggöra hur 

händelser hänger ihop med varandra. En farhåga med att fokusera på helheten leder till att 

viktiga detaljer riskerar att försummas, vilket fanns i åtanke under hela processen (Johansson, 

2005:289). Med motivering av att studien är liten, likväl datamaterialet, anser vi oss kunna 

göra värdefulla och detaljerade resultat trots selekteringen. Strukturell narrativ analys gav oss 

det verktyg vi behövde för att kunna undersöka hur dessa företag använder sig utav talet för 

att konstruera dem själva och sina historier (Kohler Riessman, 2008:103), vilket återigen är vårt 

syfte med studien.  

 

Vid undersökningar i studiens inledande fas upptäcktes färre studier av CSR med en narrativ 

utgångpunkt och därför föll den analysmetod som val, med önskan att bidra med resultat 

urskiljande från redan befintlig forskning inom ämnesområdet. Vi anser att den narrativa 
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analysen gav oss möjligheten att faktiskt studera dessa företag i Jämtland och hur CSR fungerar 

som en del i deras berättelser om sig själva. Hade vi istället försökt att konkretisera 

gemensamma teman tror vi det hade blivit svårt i och med att alla arbetssätt skiljer sig åt och 

att alla företag definierar och implementerar CSR i varje organisation på olika sätt. Det hade då 

funnits risker att inte kunna dra några gemensamma slutsatser då arbetsätten skiljer sig så 

markant. Då vi “brutit ut” arbetssätten och mer fokuserat på CSR som en del av företagens 

identitetsskapande berättelser, anser vi oss nått ett bättre resultat. 

 

2.2 Genomförande av studie 

2.2.1 Intervju 

Tillvägagångsättet för datainsamlingen skedde genom muntliga intervjuer, där ostrukturerade 

intervjufrågor användes (se appendix). Frågorna var framarbetade med studiens frågeställning 

och syfte i åtanke samt utefter den valda narrativa analysmetoden (Dahlen, 2005:31). 

Intervjufrågorna var öppet formulerade, för att så mycket information som möjligt av svaren 

skulle ges (Jacobsen, 1993:101) samt att det gynnade den narrativa analysen då respondenten 

gavs utrymme att tolka och forma de svar som denne fann meningsfullt (Kohler Riessman, 

2008:24–25). Inga slutna eller ledande frågor användes under intervjuerna för att undvika att 

svaren kopplades till givna teorier eller våra i syftet formulerade frågeställningar. En 

ostrukturerad intervju motiveras genom öppenhet för vändningar och detaljer som kan 

komma fram ur svaren, vilket kan leda till att en fråga föder en annan där en djupare och mer 

komplex bild av CSR kan uppstå (Kohler Riessman 2008:24). Med anledning av det användes 

intervjumallen just som en mall och grund men frågorna kom att ställas i lite olika ordning och 

vinkling. 

 

Inför varje intervju skickades i förväg ett informationsmail till respondenten så denna dels 

skulle bli påmind om intervjutillfället och dels bli mer införstådd med avsikten med intervjun. 

Där bads respondenterna att avsätta en timme för intervjun. Intervjuerna ägde rum vid 

intervjupersonernas arbetsplats för att de inte skulle behöva avsätta mer tid än nödvändigt 

samt med anledning av att intervjun skulle ske i en bekant miljö. Innan intervjuns början fick 

respondenterna fylla i ett samförståndskontrakt (se appendix) där godkännande gavs till 

ljudupptagning, deltagande i studien och behandlingen av materialet. Intervjun inleddes med 

neutrala frågor, där tanken var att få informanten bekväm i situationen (Dahlen 2005:31). 

Detta följdes av huvudfrågor med ämnet CSR i fokus där frågorna var formulerade med en 
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önskan om mer berättande svar. Den avslutande delen bestod av frågor av neutral karaktär 

där respondenten gavs möjlighet att lägga till kommentarer för att skänka en positiv avslutning 

där respondenten känner sig viktig genom möjligheter till påverkan (Patel & Davidsson, 

1998:64). I åtanke fanns att under tystnad kan tankeprocesser förekomma hos båda parter, 

där utrymme lämnades för informanten att reflektera över sina svar och eventuellt komma 

med mer information (Jacobsen, 1993:106).  

 

2.2.2 Urval 

Valet av antalet informanter att intervjua för denna studie bestämdes till fyra till sex stycken. 

Antalet ansågs vara rimligt med förståelsen om databearbetning som en tidkrävande process 

(Dahlen 2005:54). I och med vår begränsning av kunskap inom forskning användes ett 

kriterieurval för att hitta informanter (Dahlen 2005:56). Urvalet startades genom undersökning 

av olika jämtländska organisationer. Vid nästa steg kontaktades organisationer som uppfyllde 

våra kriterier, det vill säga med krav om ett uttalat arbete med socialt, miljömässigt och/eller 

lokalt ansvar på sin hemsida eller tydligt förmedlat i sin operativa verksamhet och krav om 

geografisk närhet. Urvalet utav informanter på företagen gjordes tillsammans med 

organisationens kontaktperson för att nå en informant som arbetar med CSR-frågor antingen 

inom organisationen eller utåt i ett marknadsförings- eller personalorienterat syfte. Denna 

selektering gjordes med anledning av önskemålet att intervjua personer med stor insikt i 

frågorna som i sin tur skulle ge oss rikare och mer utförligare svar. Fyra olika företag anmälde 

sig intresserad att ställa upp i studien där slutligen sex enskilda intervjuer genomfördes.  

 

Vi tog hänsyn till bortfallet vid urvalet av informanter. Då kontaktpersonerna vid 

organisationerna valde ut informanterna som skulle delta i studien gjordes ett antagande att 

bortfallet av informanter inte var lika insatt i studiens valda ämne. Det skulle därmed inte ge 

tillförlitlig information i svaren och vara till lika stor nytta för vidare analyser och kopplingar till 

valda teorietiska utgångspunkter. 

 

2.2.3 Avgränsningar för studien 

De avgränsningar som gjordes i studien var främst valet av företaget och informanter. Dessa 

begränsades till en region i och omkring Östersund. Begränsningen motiverades genom den 

tidsbegränsning uppsatsen innebär samt de ekonomiska resurserna som hade krävts för att 

resa till andra städer för att göra samma typ av undersökningar. Studien öppnades upp genom 
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att inte selektera bort företag på grund av att de inte kallar sitt hållbara arbete för “CSR-

arbete”. Antalet intervjuer begränsades till sex stycken med samma anledningar som tidigare 

nämnts, d.v.s. den begränsade tidsperioden för arbetsgången samt på grund av valet av 

narrativ analysmetod där sex stycken intervjuer är ett vedertaget antal. 

 

2.2.4 Databearbetning 

Innan transkriberingen av de sex genomförda intervjuerna bestämdes att fullständigt överföra 

de muntliga inspelade intervjuerna till textform, istället för att på en gång selektera bort vissa 

delar. Transkriberingen utfördes och strukturerades sedan upp för att vara till underlag för 

resultatet i denna studie. Efter analyseringen enligt Labovs modell (se 2.1.2), gjordes en 

återberättelse av historierna i vilken en sammanfattning utfördes av oss som öppnade upp för 

jämförelse och nyckeldelar i resultatet (Creswell, 2007:56). I återberättelsen inkluderades och 

framställdes kärnan i berättelsen vilket öppnade upp för att fokusera på vissa händelser i 

berättelserna och möjligheten att kunna utesluta andra delar (Johansson, 2005:190). I 

resultatavsnittet gjordes även konfidentialisering av både företag och bransch för att utesluta 

risken att svaren kunde härledas till respondenterna (Creswell 2007:141). Med anledning till 

detta gjordes i vissa fall justeringar av exempelvis citat. Där har vi valt att utesluta eller 

omformulera vissa ord vilka vi markerat med [klamrar]. Med samma anledning valdes att 

kategorisera organisationernas respektive arbetsinsats till samlingsnamnet “CSR-arbete” även 

om respondenten uttalats sig mer specifikt.  

 

De sex intervjuerna formades till fyra stycken narrativ. Detta gjordes för att skapa tydlighet hos 

de berättelser som representerar samma organisation och därför formades dem till ett 

gemensamt narrativ. I presentationen av det analyserade resultatet kallades organisationerna 

för: Organisation A, Organisation B, Organisation C och Organisation D.  

 

2.3 Forskningsetik 

Etiska aspekter genom bland annat information om konfidentialitet, syftet med studien samt 

hur officiellt resultatet kommer komma att bli fanns i ett dokument som inför intervjuerna 

skickades ut (Dahlen 2008:22–23). Dokumentet var av vikt att för att innan intervju få insikt om 

vad deltagandet i studien hade för innebörd samt hur svaren sedan skulle brukas (Dahlen 

2008:21). Med anledning av att intervjuerna spelades in via ljudupptagning skrevs ett 

samförståndskontrakt på, där informantens signatur var ett godkännande till att det fortsatta 
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arbetet kommer att inkludera bearbetning av deras svar (Dahlen, 2008:21–23). Med hänsyn till 

detta motiveras även den anonymisering och generalisering som utförts under analysens 

presenterade resultat, precis som ovan nämnt.  
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3. Teoriram

 

I följande avsnitt presenteras de teorier som anses lämplig för studiens syfte och frågeställningar. 

Teorierna berör sociologiska fenomen som genomsyrar uppsatsens angreppssätt. Inledningsvis 

presenteras en teori som berör Baudrillards “hyperverklighet”, vilken följs upp av Mertons teoretisering 

om latenta och manifesta funktioner och som avslutas med Webers rationaliseringsteori. 

 

 

3.1 Jean Baudrillards “Hyperverklighet” 

Powell skriver i sin skrift “Baudrillard and Postmodernism” (2012:9) om hur den omdiskuterade 

teoretikern Jean Baudrillard menar att vårt postmodernistiska mediabetyngda tillstånd bidrar 

till att vi uppnår “döden av verkligheten”. I något som Baudrillard kallar för hyperverklighet 

lever vi våra liv i en simulerad värld där text och bild från media, tv, serier, filmer eller tv-spel 

utgör vår verklighet och förståelse av samhället och därmed ”dödar” den riktiga verkligheten. 

Detta menar han suddar ut idén om att det finns sanningar såväl som osanningar. Så här 

skriver Baudrillard själv i sin bok Simulacra and Simulation: 

 

”It is no longer a question of imitation, nor dublication, nor even parody. It is 

a question of substituting the signs of the real for the real, that is to say of 

an operation of deterring every real process via its operational double, a 

programmatic, metastable, perfectly decriptive machine that offers all the 

signs of the ral and short-circuits all its vicissitudes. Never again will the real 

have a chance to produce itself-such is the vital function of the model in a 

system of death, or rather of anticipated resurrection, that no longer even 

gives the event of death a chance. A hyperreal henceforth sheltered from 

imaginary, and from any distinction between the real and the imignary, 

leaving room only for the orbital recurence of models and for the simulated 

generation of differences.” (Baudrillard, 1994:2) 

 

Det går inte längre att skilja på den föreställda verkligheten, dess sken och yta och det som är 

den riktiga verkligheten. Det enda som finns nu är föreställningar av verkligheten. Det som 

upplevs i hyperverkligheten är varken mer eller mindre “verkligt” än den verklighet den 

simulerar (Powell, 2012:9). Baudrillards teorier kommer att nyansera denna studie ur ett 

socialkonstruktivistiskt sätt där utgångspunkten ligger i att utgå ifrån att organisationernas 

berättelser om deras CSR-arbete är lika verkligt som deras faktiska arbete i dessa frågor.  
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3.2 Robert Mertons “manifesta och latenta funktioner” 

Under en utformning av ett system för funktionsanalyser har Robert Merton formulerat ett 

sätt för forskningen att analysera vilken typ sociala fenomen som kan belysas inom empirin. I 

denna diskuteras manifesta och latenta funktioner (Andersen, Kaspersen & Andersson, 

2007:196). I beskrivningen av de manifesta funktionerna för ett socialt fenomen argumenterar 

Merton kring dess avsikter och menar att de ska vara medvetna och uppenbara. De latenta 

funktionerna beskrivs som dess motsats och konsekvenserna är dolda eller omedvetna 

(Merton, 1967:114–118). Andersen, Kaspersen & Andersson diskuterar kring hur Merton 

egentligen använde sig av endast dessa kriterier för att bedöma fenomenen genom att ställde 

sig frågorna: är konsekvensen avsiktlig eller oavsiktlig samt är de medvetna eller inte 

medvetna? (2007:196). Merton själv använder ett exempel på distinktionen mellan manifesta 

och latenta funktioner genom att förklara hur Hopi-stammen använder sig utav 

regnceremonier. Ceremonin som utförs med anledning av att framkalla rikligt med nederbörd 

menar Merton uppfattas som primitiv för de flesta men han diskuterar kring det egentliga 

syftet. Funktionen är primitiv i den manifesta funktionen att skapa regn genom dans men ur 

ett latent perspektiv fyller dansen och ceremonin andra funktioner för stammen. Den 

gemensamma aktiviteten skapar sammanhållning i gruppen som fyller en oerhört viktigt 

funktion, om än inte den först uttalade (Merton, 1967:118–119).  

 

Nu görs ingen utredning av vad som är manifesta eller latenta funktioner i studiens svar och 

resultat utan vi ämnar använda oss utav Mertons teorier för att visa och avgränsa studien och 

tolkningen utav den. Däremot kommer det ibland att diskuteras hur vissa svar kom att 

upplevas som ageranden med manifesta eller latenta funktioner. 

 

3.3 Max Webers rationaliseringsteori 

Max Webers verklighetsbaserade sociologi med inriktning mot sociala handlingar har sitt 

centrum i hur handlingar rationaliseras. Weber reflekterade över hur tankeprocesser äger rum 

i och med fysiskt handlande. Denna tankeprocess tog Weber sig i uppgift att öka förståelsen 

kring och tolka handlingarna och dess mening (Ritzer, 2009:106). Inom rationaliseringens 

ramar kommer två av fyra typer av handlingar att beskrivas. Handlingarna har olika intentioner 

och karaktär och Weber benämner dem som målrationalitet och värderationalitet. Vid ett 

målrationellt handlande görs handlingen på effektivaste sätt utifrån ett uppsatt mål. 
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Värderationellt handlande sker då handlingen är oberoende av konsekvenserna utan fokus 

ligger på det etiska egenvärdet i handlingen (Weber, 1983:18). I Zetterbergs skrift om Weber 

beskrivs hur samhället och moderniteten utvecklats och att handlandet går mot mer 

målrationell karaktär men med värderationalitet i grunden (1993:51). Genom en kombination 

av de agerandena väljer nu samhället främst att agera mot konkreta mål men där 

arbetsgången och vägen dit också är av betydelse.  

 

Webers rationaliseringsteori kommer i den här studien att användas för att diskutera kring 

organisationers handlande och deras motivering kring de erhållna vinsterna. 
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4. Resultat och analys 

 

I denna del av uppsatsen presenteras det erhållna resultatet efter sex stycken genomförda intervjuer vid 

fyra olika jämtländska organisationer.  Varje organisations resultat presenteras under varsin punkt och 

som utgår från de sex punkterna i Labovs analysmetod (Se punkt 2.1.2). Det presenterade resultatet är 

en analys gjord utifrån det empiriska datamaterialet och ligger till grund för nästkommande avsnitt; 

diskussion. 

 

 

Nedan presenteras de fyra organisationernas narrativ. I dessa har vi valt att ibland presentera 

deras ansvarstagande insatser med begreppet “CSR” som samlingsnamn även om 

organisationen själva lämnat ett mer precist svar. Detta för att ytterligare utesluta risken av 

identifikation av organisationerna som genom en specifik redogörelse skulle kunna stjälpa den 

etiska och konfidentiella aspekten. Samma arbetsgång kommer att appliceras under 

diskussionsavsnittet.  

 

I den här delen och resten av arbetet får organisations- och samhällsvinster och 

värderationellt- och målrationellt handlande stå som motsvarande begreppspar. 

Organisationsvinster motsvarar det målrationella handlandet där fokus ligger på att förstå de 

vinster som görs inom organisationen och de handlande som tar organisationerna dit. Det 

värdderationella handlandet och samhällsvinsterna anser vi går hand i hand då 

organisationerna använder sig av beskrivningar om etik och moral där själva vägen är ett 

medel. Däremot skiljs begreppsparen åt beroende på om det finns tydliga handlingar eller 

uttalade mål.  

 

4.1 Organisation A 

Abstrakt 

Nedan följer framställandet av hur en offentlig organisation ser och försöker möta samhällets 

krav på socialt och hållbart ansvarstagande. Respondenten börjar berättelsen med att klargöra 

vilka produkter och tjänster de tillhandahåller som en introduktion till berättelsen.  

 

Kontext och Karaktär 

I narrativet om organisationen byggs en bild upp genom många sammanflätningar av interna 

och externa aktörer och kontexter. Kontexten där berättelserna utspelar sig på är Norrlands 
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inland och arbetsmarknaden där organisationen spelar en stor roll och där andra är i 

beroendeställning av dem. Tidpunkterna som utspelar sig är dels nutid då organisationen talar 

i presens om vad de arbetar med i dagsläget men också framtid genom att berätta vilka 

ambitioner och planer som finns att uppfylla. Även här målas bilden av de själva som en viktig 

aktör för samhället.  

 

”I Norrlands inland är det inte så stor konkurrens, så då får ju vi en väldigt 

framträdande roll.” 

 

Det finns fem stycken aktörer involverade i berättelsen: dem själva, intressenter, medarbetare, 

arbetssökande och media. De själva har givetvis en central roll och de beskriver sig själva som 

ett “nav”, vilket är en målande bild av hur organisationen ser sig själv som en viktig och central 

del i hela samhället.  

 

Utmaningar 

Organisation A beskriver sitt ansvarstagande i deras arbetssätt främst som ett sätt för dem att 

behålla sin attraktionskraft som arbetsgivare och hur viktigt det är att möta de ökade kraven 

från omgivningen genom förmågan att vara föränderlig.  

 

”Vi pratar mycket om att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare… jag får 

mycket förfrågningar från unga personer och så frågar dem om vi har någon 

jämställdhets-, mångfalds- och miljöpolicy... vi måste ju, för att vara 

attraktiva, jobba med de här frågorna”. 

 

Utvärdering 

De medel som organisationen använder sig av för att belysa varför berättelsen är intressant är 

bland annat metaforer för att stärka bilden av deras roll i samhället.  

 

“ ... så egentligen kan man säga att i samhället är vi navet.” 

 

Organisationen upprepar vad de själva gör för att förbättra de sätt de bidrar till samhällsnyttan 

genom att utvärdera händelsens mening. Det som är betydelsefullt för berättaren är att 

förstärka bilden utav en attraktiv arbetsplats och hur de arbetar. 
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”Vi har tagit ett ansvar utöver vårt ordinarie i och med [vår vision], för då 

säger vi någonting också”  

 

Upplösning 

Organisationen belyser främst fördelar med arbetet. De förhåller sig till argumenten och 

arbetssättet genom att upprepade gånger belysa att den vinst som organisationen ser med 

engagemanget är endast i samhälleliga vinster då de som politiskt styrd organisation inte har 

ett ekonomiskt vinstsyfte.  Däremot belyses ”anseende” på marknaden som en 

organisationsvinst. 

 

“... om man vänder på det så kan det ju vara en form utav vinst... ehh, inte 

vinst i pengar utan vinst i anseende” 

 

Sammanfattning 

I berättelsen om företaget och deras arbete med CSR-frågor lyfts främst de positiva aspekterna 

och konsekvenserna upp. De berättar noga och ingående om deras olika insatser med 

slutsatserna att det är viktigt för dem. De fördelar organisationen ser med det här arbetet är 

främst att visa sig vara trovärdig. Det är av vikt för deras fortsatta arbetssätt, vilket bland annat 

visas när respondenten återgår och avslutar i nutidsform i sin berättelse. 

 

”Det handlar mycket om att vara trovärdig, jobbar vi inte med de här 

frågorna blir vi inte trovärdiga heller” 

 

4.2 Organisation B 

Abstrakt 

Narrativet formas utav två respondenter vid två separata intervjutillfällen. Inledningsvis formas 

berättelsen med förklaringen av organisationen, dess uppbyggnad, deras tjänster och 

produkter - vilket är en större organisation inom föreningslivet som verkar på en nationell 

marknad. Snabbt leds samtalen in på utbyten och sammarbetspartners de har via CSR-arbeten 

genom att använda och belysa hur deras arbetssätt skiljer sig åt från liknande organisationer. 

CSR har redan i inledningen av berättelsen en stor roll i formandet av sig själva som 

organisation.  
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“... vi nog lite annorlunda än de flesta andra föreningar, ja jag måste nog 

säga i Sverige i alla fall… vi vet att vi aldrig kommer kunna bli som andra 

stora [föreningar ]utan vi måste arbeta på ett lite annorlunda sätt för att 

stärka vårt varumärke. “  

 

Kontext och Karaktär  

Narrativet i berättelsen utspelar sig i Jämtland. De talar om andra globala marknader som 

deras projekt drivs på, men oftast är det knutet till “det svenska samhället” igen. Handlingen 

utspelar sig från ett antal år tillbaka när CSR-arbetet startade till i dagsläget, men även 

framtida projekt. De anser sig vara en positiv kraft i samhället vilket talar för hur de ser på sig 

själva som en viktig beståndsdel i kontexten. 

 

”Det är otroligt viktig att ha en bra presentation om vad man gör när man är 

ute idag. Det är lite skillnad sedan jag började för tre år sedan... CSR har 

blivit mer en trend” 

 

Organisationen beskriver sig själva som en utstickare och lite annorlunda, vilket motiveras som 

en fördel. De använder bland annat ord som “framgångssaga” för att beskriva sig själva och 

deras verksamhet. Övriga aktörer som verkar i narrativet är samarbetspartners, konkurrenter, 

anställda, “utsatta grupper i samhället” och invånare. Deras CSR-projekt verkar i narrativen 

som enskilda aktörer vid många tillfällen då organisationen nästan pratar om de som personer 

i och med metaforer som används vilket visar på betydelsen utav arbetet. 

 

“ [Projektet X] är som vår egen baby...”  

 

Utmaningar 

Narrativet är uppbyggt genom att organisationens representanter talar kring deras CSR-

verksamhet som ett arbetssätt för att klara sig och verka på den hårda marknad de befinner 

sig. De talar kring CSR som något givande men också nödvändigt samt av vilken anledning 

organisationen engagerar sig. De organisations vinster som belyses i berättelserna är främst 

stärkande i varumärket. Däremot avsäger de ett rent ekonomiskt vinstsyfte. De ser även hur 

deras arbete är viktigt för samhället i stort, vilket i flertalet tillfällen uppmärksammas i 

berättelsen.  
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”CSR har blivit en del i en strategi som företagarna har idag... jobbar inte en 

förening med det här så är det svårare att få in pengar till ett samarbete” 

 

”För oss är det ju att förmedla vårt varumärke och visa utåt vad vi jobbar 

med. Sedan är det ju så att pengar är ju alltid intressant... så är det ju... men 

de insatser som vi gör idag är inget i vinstsyfte, absolut inte!” 

 

Utvärdering 

I sättet organisationen pratar om sig själva och sitt CSR-arbete trycker de ständigt på att deras 

sätt skiljer sig från de flesta andras och att de på det här sättet är unika i sitt slag. Vilket i den 

här intervjukontexten visar på hur de använder insatserna som en marknadsföringsstrategi. De 

talar ständigt om ett “Vi” och inkluderar hela organisationens arbete som samlat och 

genomtänkt. De väljer tydligt att framföra sina arbetsinsatser inom området för att stärka sitt 

varumärke, vilket gång på gång upprepas.  

 

”Det är mer att visa på att vi tar ett samhällsansvar och att vi vill visa att vi 

vill göra det här för kommunen” 

 

”Vi jobbar mycket med olika projekt för att stärka varumärket på ett annat 

sätt och även visa våra [samarbetspartners] hur man kan bygga upp sitt 

varumärke tillsammans med oss. ”  

 

Upplösning 

I upplösningen av narrativet pratas det om hur CSR kan komma och kommer att stärka 

organisationens varumärke och genom det också bygga större samarbete med sina partners. 

Det finns en strävan i att göra detta för att överleva som organisation men också som en 

samhällsvinst där samhället gynnas av deras framgång. Samtidigt poängteras att om arbetet 

utförs med endast ett vinstsyfte kommer det i längden att genomskådas och fallera, vilket är 

en tydlig markering på att det finns en uttalad anledning vilket sätter en slags punkt för 

narrativet. Med den anledningen motiveras hur organisationen själva har ett “hjärta” för de 

här frågorna vilket är argument som legitimerar deras vinster av det ansvarstagande arbetet. 

 

”Det är absolut inte att vi ser det som ett vinstsyfte men sen är det ju som 

jag sa att det kan bli lättare att få [samarbetspartners] om man presenterar 
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att man har ett gediget CSR-arbete... men att gå ut och presentera att ”det 

här ska bara generera mer pengar” då är man väldigt fel ute“ 

 

“... jag tror att det är ganska lätt att bli genomskådad om man inte gör saker 

och ting med hjärtat” 

 

Sammanfattning 

Avslutningsvis signaleras att berättelsen är över genom att konstatera att läget “är som det är” 

och det är dessa åtgärder och CSR-arbetet som krävs för att överleva som organisation vilket 

återigen legitimerar organisationens förhållningssätt till de målrationella vinsterna. 

 

”Jämtland är Jämtland och det är bara en marknad här och man måste hitta 

andra marknader för att få ihop ekonomin.”  

 

”Det ställs högre krav från företag men det är ju också för att deras 

varumärke och organisation ska förknippas med någonting bra” 

 

4.3 Organisation C 

Abstrakt 

Två individer formade genom varsin intervju organisationens narrativ. Företaget verkar inom 

en tillverkningssektor med stor miljöpåverkan och personerna har en betydande roll i dessa 

frågor. Narrativet inleds genom en presentation av företaget och dess marknader, vilket också 

blir väldigt ingående och precisist. Redan här i berättelsen börjar bilden av ett väldigt 

engagerat företag att formas. 

 

”Vi är ett oerhört långsiktigt företag i vårt arbetssätt… det är nästan på 

gränsen att vi är droppen som urholkar sten” 

 

Kontext och Karaktär 

De kontexter som förmedlas är Jämtland och lokalsamhället, men också en nationell marknad 

på vilken de verkar. Historien sträcker sig över ett långt tidsspektra om hur det har varit, hur 

de arbetar nu och hur de ser på framtidens krav. Organisationen är central i kontexten då de 

pratar om hur ansvarsarbetet påverkar deras omgivning.  
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”Jämtlandsföretagen och jämtarna är inte så värst på i de här frågorna och 

då tror jag lite mer på nya unga generationerna[… ]kan man nå dem med 

budskapet att vi är en länk så är vi gärna det och är öppna för det.”  

 

Organisationen beskriver sig själv som ett av de stora företagen bland de mindre på sin 

marknad. De talar om flertalet karaktärer vilka mestadels är deras kunder, intressenter, 

samhället, konkurrenter samt ”den unga generationen”. Samtliga ställer höga krav på 

organisationen och har därför en stor påverkanskraft och betydelse i hela narrativet.  

 

”Vi måste ha allianser med våra privatkunder men vi måste också ha ett 

starkt kontaktmannaskap med våra kritiker; dem som verkligen inte gillar 

oss, men att det fungerar på en kommunikativ plattform så att man kan föra 

en diskussion och en dialog med dem och framförallt inte vara så rigida 

själva i företaget, utan att ha en hög acceptansförmåga för andra som tycker 

annorlunda än vi själva” 

 

Utmaningar 

Den händelseutveckling som sker i berättelsen är hur företaget förbättrar och utvecklar sitt 

arbete. Detta främst inom hållbar utveckling för att möta den ökade efterfrågan på 

marknaden. Genom att göra det kan de behålla och utveckla sin ställning som en del av 

organisationsvinsterna. Här belyses också med vilka anledningar det är viktigt för företaget att 

arbeta proaktivt med de här frågorna och vilka konsekvenser det får som en del av 

argumentationen för sitt ansvarstagade arbete. Organisationen talar om hur CSR kan vara en 

bidragande del i att vinna acceptans vilket gör att arbetssättet får en betydande, och vad som 

uppmålas som en nödvändig, roll i berättelsen. 

 

”När man konkurrensutsatte samtliga aktörer på marknaden - det var då vi 

byggde upp vårt varumärke väldigt starkt kopplat till det lokala” 

 

”Vi måste tala om vad våra produkter innehåller och leverera en 

hållbarhetsredovisning som komplement… det är ett sätt att kommunicera 

ut vår värdegrund till våra intressenter” 

 

“... men på det stora hela måste vi göra hållbara affärer, vi kan inte leva på 

välgörenhet, det går inte” 



25 
 

 

Utvärdering 

När organisationen talar om deras ökade arbetssätt i CSR och hållbarhetsfrågor syns tydligt hur 

det upplevs som en nödvändighet snarare än en valfrihet. De använder metaforer som visar 

hur de har anammat trenden mer än vissa konkurrenter. Vilket gör att CSR-arbetet har en 

viktig del i hur man pratar om sig själv.  

 

“Vi måste vara flexibel och lättfotad medan dem andra konkurrenterna kan 

vara tämligen trögfotad, alltså det finns ju något uttryck som säger att: 

mellan benen på elefanten kan dom som är mer rörlig dansa.” 

 

Upplösning 

Organisationen ser att CSR-arbetet bidrar till värdegrunden. I och med en större medvetenhet 

hos kunder och intressenter trycker organisationens representanter på hur viktigt arbetet med 

hållbarhet och CSR är för dem.  

 

”Våra kunder blir mer och mer medvetna… för att vara en spelare på 

marknaden så ser vi att det här är någonting som vi vill erbjuda våra kunder 

då kunderna ställer högre och högre krav på oss” 

 

Sammanfattning 

Narrativet avslutas med att svaren på intervjufrågorna visar att framtiden kommer att ställa 

högre och högre krav på dessa arbetssätt vilket gör att det tydligt formuleras att det är 

arbetssättet är någonting som kommer fortlöpa,  men också kommunikationen utav det. 

 

”Vi måste trumma in att vi verkligen tar ett ansvar” 

 

4.4 Organisation D 

Abstrakt 

Organisation D är en butik med stor kundkrets i Jämtland. I inledningen av narrativet 

presenteras organisationen i sin företagsberättelse som något utöver det vanliga med hjälp 

utav ord som känns väl implementerade. Bland annat genom beskrivningen av organisationen 

som en “social mötesplats”. Redan här ges en hint om att företaget arbetar aktivt med 

ansvarstagande och det formar berättelsen om dem själva. 
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”Vi försöker vara lite mer än en butik vi vill ju vara lite mer... alltså det är en 

social mötesplats” 

 

Kontext och Karaktär 

Kontexterna som är verksamma i berättelsen urskiljer sig i både mer konkreta och mer 

abstrakta. Arbetsmarknaden och sociala medier utgör de mer abstrakta medan Jämtland utgör 

en de mer konkreta i berättelserna. Händelserna utspelar sig i en relativ nutid då 

respondenten talar om dagliga åtgärder men med ett futuristiskt tänk då hänvisningar ständigt 

görs till framtida konsekvenser av de dagliga handlingarna där de själva spelar huvudrollen. 

Redan i kontexterna beskriver sig organisationen som en hjälpande aktör vilket är beskrivande 

i deras berättelse om sig själva. 

 

”Jag tror att det är viktigt att i framtiden ha ett genomtänkt arbete i CSR-

frågor” 

 

”Jag som konsument i Jämtland gör ju vissa val för att jag tror på en hållbar 

framtid här” 

 

”Vi försöker arbeta konstruktivt med lokala leverantörer för att hjälpa dem 

komma till större marknader” 

 

I det beskrivande narrativet syns flera karaktärer som är med och bildar händelseutvecklingen. 

De aktörer som framställs är främst vår intervjuperson som innehar en ledande och styrande 

roll i företaget, men också de anställda och själva företaget men också kunder, intressenter 

och andra företag. De beskriver sig själva som en stor aktör vilket sätter en slags agenda för 

resten av historien genom att poängtera sin storlek och hur det är av vikt i deras 

ansvarsarbete. “Lokalsamhället” nämns som en karaktär med stor påverkanskraft i 

respondentens och företagets handlande. Respondentens familj nämns också som en 

betydande aktör vid flertalet tillfällen som driver handlingarna. 

 

“... mina barn växer upp här och jag vill ju bo och leva här...” 

 

”Vi är ju en väldigt stor [aktör]… så någonstans måste vi ju anpassa oss” 
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Utmaningar 

Organisationen beskriver hur externa påtryckningar utifrån tillsammans med ett brinnande 

egenintresse utav samhällsengagemang för regionen bidrar till ständig utveckling av CSR-

arbete som en del i företagsberättelsen.  Utmaningarna som beskrivs är hur arbetssättet ska 

implementeras som positivt och självklart i intressenternas ögon. De samhällsvinster som 

organisationen ser med engagemanget gestaltas genom att kundernas bild av företaget stärks i 

positiv bemärkelse.  

 

“Vi vill bygga upp en bild som vi vill visa utåt och att vi står för dem här 

grejorna… på så sätt är det en investering tills kunden har bildat sin egen 

uppfattning om det är så” 

 

”Det blir mer och mer krav som efterfrågas… det efterfrågas att vi ska ta 

ställning så att intressenterna kan göra enklare val. I slutändan är det ju 

intressenterna som gör valen” 

 

Utvärdering 

Respondenten för företaget poängterar flertalet gånger att deras ansvar sträcker sig långt och 

hur de i deras roll bör och ska anpassa sig. Varför deras ansvar är just så stort nämns 

egentligen inga anledningar till, förutom att de är en stor aktör på marknaden.  Tillskrivandet 

av sitt höga ansvar leder berättelsen vidare och visar på hur de själva ser sig som betydelsefulla 

i kontexten.  

 

”Jag har ju känt med åren att ju mer och mer och ju större man blir som 

företag så har man ett större ansvar för länet och regional utveckling… det 

är frågor jag brinner väldigt mycket för” 

 

Upplösning 

CSR-arbetet som företaget gör fungerar som en stor del i berättelsen om sig själva. Stort fokus 

läggs på att beskriva de insatser som görs och hur företaget och vår respondent vinner rent 

målrationellt på sitt ansvarstagande. Men även hur rent värderationella handlingar är en 

nödvändighet med det ansvarstagande arbetet vilket motiveras genom argument om en säker 

arbetsplats och företags egentliga huvudsyfte i att göra ekonomiskt vinst.  
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“Vi tycker vi ska ta ett socialt ansvar i, åter tillbaks till att jag vill att mina 

barn ska växa upp här, och det är viktigt att vi är med och skapar 

arbetstillfällen… att vi får en trygg framtid för ungdomarna här och att dom 

inte flyttar härifrån” 

 

“Att driva företag handlar ju om att trygga en vinst… och vara en säker 

arbetsplats för de anställda… Det är ju ett ansvar vi har och då är vinst en 

stor del” 

 

Sammanfattning 

I slutet av berättelsen sammankopplar respondenten till tidigare svar och trycker än en gång 

på syftet med det ansvarstagande arbetet, vilket är en hållbar framtid och organisationens roll 

i att framställa och bygga upp den. Det ger en tydlig avslutning som ramar in berättelsen där 

organisationen än en gång påpekar sin stora betydelse för samhället, om än mer implicit.  
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5. Diskussion 

 

Denna del i uppsatsen behandlar författarnas egna analyser och diskussion utifrån studiens empiriska 

datamaterial. Inledningsvis diskuteras och kommenteras uppsatsens resultatdel organisationsvis. 

Därefter följer en sammanfattning av det diskuterade resultatet. Efterkommande del är 

metoddiskussion med utgångspunkt i resultatet. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning.

 

5.1 Resultatdiskussion 

För att få en strukturerad bild har vi valt att dela upp diskussionen organisationsvis precis som i 

föregående avsnitt. Detta för att sedan göra en sammanställning och mer övergripande bild 

som sammanfattar resultatet under en sista rubrik (Rienecker & Stray Jørgensen, 2004:226). 

Syftet med diskussionsavsnittet av resultatet är att synliggöra hur CSR har fungerat som en del 

i dessa organisationers företagsberättelse och hur vi analyserat dem utifrån vår teoretiska 

ansats för att svara på studiens frågeställningar i huvudsyftet.  

 

5.1.1. Organisation A 

Narrativets struktur är tydligt uppbyggd med organisationen i centrum vilket märks i sättet de 

talar om sig själva som ett “nav” och deras framträdande roll i regionen samt i Norrlands 

inland. Denna inledande metafor formar en fortsatt berättelse och konstruerar en verklighet 

som får genomslag i resterande del av narrativet. Användandet och beskrivandet av deras 

arbetssätt ger oss en antydan till att hävda organisationen och behålla sin ställning på en hård 

marknad. De ser och beskriver samhällsvinster som att vara en attraktiv arbetsgivare och vinst 

i anseende som en positiv konsekvens där just samhället gynnas. Detta diskuterar vi dock som 

organisationsvinster då det främst gynnar organisationen internt. Deras arbetssätt upplevs 

däremot inte vara starkt förknippat med vinstsyfte oavsett om det är i målrationella eller 

värderationella termer, detta på grund av att de nämner det endast i förbifarten. 

Förhållningssättet organisationen har i sättet de pratar om det erkända samhälls- och 

organisationsvinsterna är naturligt då de inte ser några motsättningar i de vinsterna som 

faktiskt finns. Då organisationen pratar om ett byggande och stärkande av sin attraktionskraft 

som den huvudsakliga anledningen till CSR-arbetet, är det enligt oss inte konstigt att 

beskrivandet och motiverandet av arbetssätten får en stor roll i narrativen. Skenet och ytan för 

organisationen är att de alltid utför detta ansvarstagande arbete och vilket då blir 

organisationens verklighet. Respondenten försöker att stärka organisationens anseende 
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genom att belysa hur de aktivt arbetar med de här frågorna som är från allmänheten önskade. 

De väljer att endast belysa fördelarna med arbetssätten, vilket också är den manifesta 

funktionen av engagemanget enligt oss. Det vill säga, de väljer att endast framhäva fördelarna 

vilket också är det önskade och medvetna resultatet av handlingarna. Detta målrationella 

handlande leder till synliga resultat som värderas högt av organisationen själva och dess 

intressenter. Vi diskuterar kring hur CSR och socialt ansvar fungerar som en strategi för att 

stärka bilden av sig själv internt såväl som externt. Dock skiner “verkligheten” igenom när de 

pratar i termer om att de måste arbeta med de här frågorna för att vara trovärdiga som 

organisation, och då faller den tidigare bilden som konstruerats genom språket och 

berättelsen av den engagerade och medvetna organisationen en aning. Att utföra en handling i 

under en form utav tvång upplevs inte som genuint.  

 

5.1.2 Organisation B  

I berättelsen om Organisation B fungerar CSR som tydlig strategi för målrationella och 

värderationella handlingar. Tidigt presenteras arbetssättet som en nödvändig och framgångsrik 

del i organisationens varumärkesbyggande. Organisationen ser sig själva som unika och 

speciella i och med arbetssättet vilket är ordval som i sin tur även det stärker varumärket i 

deras sätt att prata kring dem själva och CSR-arbetet. CSR-arbetet tillskrivs där med 

egenskaper som tillför hela organisationen en slags “överlevnad”.  I och med att de berättar 

om hur CSR hjälper dem att få en plats på marknaden och bland deras samarbetspartners 

motiverar de arbetssättet. I narrativet lämnas därför en stor plats även till dessa aktörer som 

hjälper till att vidmakthålla deras position. CSR får en viktig roll i berättelsen och desamma 

gäller de samhälleliga- och organisationsvinsterna de bidrar med. Däremot poängteras att 

organisationen gör insatserna “med hjärtat” och hur något annat än det inte vore gynnsamt i 

längden. Varför det väljs som en viktig del att belysa framkommer inte. Däremot har vi 

diskuterat kring att det bidrar till skönmålandet av bilden av den samhällsengagerade 

organisationen med hjärtat på rätta stället vilket också bidrar till varumärkesstärkandet som 

de poängterar är viktigt. Hela sättet som organisationen pratar kring CSR och deras 

arbetsinsatser bäddas in i en positiv aura vilket vi anser också bidrar till den verklighet 

organisationen har av deras projekt. De är positivt inställda och de ser organisationsvinster 

som exempelvis nya samarbetspartners. De analyserar själva fram latenta funktioner utav 

arbetssättet, det vill säga målrationella handlingar som leder till andra organisationsvinster. 

Vidare diskuteras kring hur arbetet och projekten fungerar som relationsstärkande och ger en 

organisationsstolthet, vilket inte var den ursprungliga funktionen utan de var att skapa en 
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framgångsrik organisation på marknaden. Därför bedömer vi funktionen som latent, i alla fall 

så är den outtalad om än kanske medveten.  

 

5.1.3 Organisation C 

Respondenterna ifrån Organisation C väljer att lägga stor vikt vid att framställa och ge skenet 

av organisationen som en positiv arbetsplats och legitimerar dess arbetssätt. I narrativet 

tydliggörs deras CSR-arbete med den manifesta funktionen att förhålla sig till de rådande 

regler som finns och med det behålla sin ställning på marknaden, alltså den medvetna och 

uttalade funktionen. Genom att organisationen målar upp detta som en nödvändiget ger det 

oss en känsla av att CSR-arbetet inte får samma genuinitet som i andra narrativen. Då 

respondenterna anser att CSR-arbetet bidrar till organisationens värdegrund framhävs en 

stolthet för företaget. I och med detta bidrar CSR-arbetet till den latenta funktionen 

organisationsstolthet, vilket inte är den primära anledningen att de organiserar sig i CSR-

frågor. Likt narrativet i Organisation B diskuterar vi kring detta som en latent funktion då vi 

tolkar resultatet med utgångspunkten att CSR-arbetet skänker företagsstolthet inte är uttalad, 

men dock ser vi ett sken av det som en medveten konsekvens. Acceptans och 

marknadsandelar motiveras i narrativet som målrationella handlingar och organisationsvinster. 

Organisationens berättelse är uppbyggd genom att CSR-arbetets värderationella handlingar 

och samhälleliga vinsterna tar en stor plats i narrativet när organisationen berättar om sig 

själva och samtidigt tonar ner det målrationella. Det gör att vi som lyssnare tar en del av en 

verklighet där att organisationen är framgångsrik och proaktiv. Organisationen vinner 

acceptans av både allmänheten och oss som observatörer genom att på det här sättet 

konstruera sin verklighet genom motiveringen och hur man pratar kring arbetssätten.  

 

5.1.4 Organisation D  

Organisation D formar narrativet kring berättelsen med starka anknytningar till deras CSR-

engagemang. Genom att ge konkreta exempel på hur de arbetar och stödjer lokalsamhället i 

flera projekt ringar de in sig själva som en viktig aktör. CSR-arbetet är det argument som 

används när de beskriver sig själva som viktiga, vilket då tolkas som deras 

legitimitetsskänkande åtgärder. I organisationens CSR-arbete inkluderas många delar och 

samhällsvinster men framförallt som en arbetsplats för unga, där det finns en säkrad och stabil 

framtid i bygden tack vare dem. Tillskrivandet av allt det ansvaret motiveras genom deras 

storlek vilket sänder signaler om genuinitet och trygghet. Samma gäller beskrivandet av andra 

samhällsvinsterna organisationen ser med CSR-arbetet. Där fokuseras på respondenten själv 
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och dennes familj, vilket ger en personlig och nära koppling som också fungerar som en positiv 

sändare till oss som lyssnare. Här formas bilden av en engagerad företagare som genom sitt 

genuina intresse ställer upp för samhället, vilket då blir sanningen i historien och den latenta 

funktionen av att framställa sitt företag i positiv dager. Respondenten måste inte vara 

omedveten om den latenta funktionen, men eftersom den inte formuleras som avsiktlig så 

bedömer vi den som sådan utifrån Mertons (1967) ursprungliga teorier.  En verklighet som i 

mångt och mycket är sann i och med alla faktiska aktioner som organisationen utför men också 

en verklighet som har den manifesta funktionen att fungera som en vinstfaktor. Respondenten 

hymlar inte om att det finns vinstintressen i CSR-frågorna.  De motiveras med att säkerställa en 

trygg uppväxt för dennes barn och en stabil arbetsplats för de anställda som ett slags ansvar i 

sig, vilket i våra analyser fungerar som såväl samhälls- som organisationsvinster.  

 

5.1.5  Sammanfattning av resultatdiskussionerna  

Sammanfattningsvis så får CSR-arbetet i dessa organisationer fungera som en stor del i 

berättelserna om sig själva där arbetssättet ofta noggrant belyses. Organisationernas 

representanter väljer att framföra och framhäva deras engagemang, projekt och framtida 

planer som en stor del av den utåt sätt förmedlade verkligheten och ger sken om delaktiga 

organisationer som är väl insatta i debatten rörande CSR. Genom Labovs analysmodell kunde 

alltså likheter mellan historierna finnas (Kohler Riessman, 2008:87). Genomgående upplever vi 

en återhållsamhet i sättet respondenterna talar kring framtidens arbetssätt, även om alla talar 

kring att de “tror” att arbetssättet kommer att vara av vikt och framtidens debatt. Det tyder 

ändå på en osäkerhet på vad som kommer vara viktigt framöver även om alla utåt verkar vara 

överrens om att deras CSR-arbete är viktigt idag. Till skillnad från de andra organisationerna 

fungerar CSR-arbete hos Organisation A som en mindre del i deras berättelse om sig själva. 

Istället lyfter de snarare upp konkreta arbetssätt och förhållningssätt genom visioner än rena 

CSR-åtgärder. I och med att, som tidigare diskuterat, CSR-arbete kommer i så många olika 

uttryck hos organisationer så skiljer sig verkligheten av arbetssättet markant organisationer 

emellan vilket givetvis påverkar hur de pratar kring begreppet.  

 

Som vi diskuterade inledningsvis i arbetet finns debatter som berör CSR och vinstmaximering, 

där den ena sidan hävdar att socialt ansvarstagande står i stridighet med vinst och den andra 

sidan menar att det är en nödvändighet att engagera sig i sådana frågor för att kunna göra 

vinst (Grafström, Göthberg & Windell, 2008:32). I vår studie ser vi främst argument som 

stödjer den sistnämnda teorin. De flesta av våra respondenter har snarare pekat på 
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nödvändigheter med CSR-arbetet för att få en plats på marknaden där konkurrensen mellan 

kunder och sammarbetsparters tycks vara hård. Där belyses hur CSR fungerar som en urskiljare 

företag emellan och det är det arbetet som kommer att vara avgörande i den slutliga vinsten. 

Så den stridighet som många debattörer talar om är inget vi kan konstatera genom våra svar. 

Dock så pratar flera av respondenterna av vikten av att utföra engagemanget och satsningen 

helhjärtat för att få genomslag vilket är intressant i det anseende att det är precis detta som 

Fleming, Roberts & Garsten (2013) forskat och konstaterat i Organizations specialupplaga som 

vi tidigare nämnt. Eftersom våra intervjuer inte ger oss svar på hur organisationer kan arbeta 

för att satsningen ska kunna framställas som helhjärtad till kunder och intressenter är det 

något vi diskuterar som en intressant vidare studie. 

  

Precis som Kohler Riessman menar så upplever vi att organisationerna använder narrativen för 

att skapa en känsla av tillhörighet, tillskillnad från individer som använder de för 

argumentation och rättfärdigande (2008:7-8). Men i och med att vi valde att ställa vissa frågor 

med individfokus och en del genom organisationens synvinkel så anser vi oss att narrativet 

använts på bägge sätten. Tillhörighetsskapandet genom narrativen upplever vi framkommer 

genom att flera organisationer pratar om hur viktig deras del är i samhället och hur de 

samverkar. Men däremot tycker vi oss utläsa många rättfärdiganden utav CSR-arbete också. Vi 

har diskterat kring vad som hade hänt om respondenterna inte följt upp argumenten om 

vinsten av CSR-arbetet med uppmålandet av humana anledningar. Hade de då frångått det 

Baudrillard (1994) kallar ”hyperverklighet”, d.v.s. den bild som företaget skickar ut till 

samhället, i för stor grad då? Vi diskuterar även kring hur det kanske inte görs medvetet utan 

hur det fungerar som ett väl inoljat talesätt och därigenom förgivettaget hos organisationerna 

där varje aktion måste legitimeras för allmänhetens acceptans och med det vidmakthåller den 

subjektiva verkligheten av organisationen. Vi ser den här tendensen som ett genomgående 

teman genom samtliga narrativ. Den del i berättelsen som tyder på vinstmöjligheter ur CSR-

arbetet följs upp utav ett argument som legitimerar handlingen. Zetterberg skriver om det 

rationella handlandet utifrån Webers teorier och hur samhället och moderniteten har 

utvecklat den, vilket vi också ser i studien. Författaren beskriver hur handlandet med 

moderniteten går mer mot målrationellt handlande men med värdrationellt tillvägagångssätt 

där fokus läggs på såväl målet som vägen dit (1993:51). Detta fenomen upplever vi i våra 

narrativ. Organisationerna beskriver och ger sken av deras CSR-arbete som en värderationell 

handling i deras verklighetsberättelse men samtidigt belyser de olika organisationsvinster som 

ett egentligt mål av handlingarna. Vi upplever hur de talar kring handlingarna som 

värderationellt genom argumenten som används, men det underliggande men medvetna 
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latenta syftet framkommer som målrationellt handlande. Stundtals verkar det som 

organisationerna inser detta och då vill visa hur vinst och samhällsansvar går hand i hand.  

 

Avslutningsvis diskuteras de sätt organisationerna pratar om CSR och hur belyser de vikten av 

att framföra sitt arbetssätt till deras intressenter. I citatet ”Vi måste trumma in att vi verkligen 

tar ett ansvar” visar en av organisationerna på hur betydelsefullt det är för dem att förmedla 

sitt CSR-arbete. Resultatet utav analysen visade att samtliga organisationer i den här studien 

lämnar en stor plats i sina företagsberättelser åt sitt CSR-arbete. I och med att arbetssättet och 

engagemanget får en stor och betydande roll i narrativen blir de också stora och betydande 

aktioner för organisationen. Däremot är vinstintresset av CSR-arbetet en uttalad funktion hos 

de flesta organisationer. Vi anade att det skulle vara en manifest funktion men vad vi däremot 

inte anade var förmedlandet av den som sådan, då vi spekulerade kring att arbetssättet skulle 

förmedlas med mer värderationella medel. Dessa slutsatser drar vi i och med att 

organisationerna berättade rätt ut att det fanns tydliga organisationsvinster med CSR-arbetet, 

exempelvis möjligheten till sammarbetspartners och attraktionskraft, som leder till 

ekonomiska vinster. Detta tyder på att studiens erhållna resultat visar på att organisationernas 

förmedlade verklighet inte skiljer sig från den faktiska verkligheten, vilket stödjer användandet 

av Baudrillards teorier om ”hyperverkligheten” (1994). 

 

5.2 Metoddiskussion 

Vi konstaterar att samtliga respondenter lämnar stor plats åt att tala om organisationens 

samhällsengagemang och CSR-arbete i berättelsen om sig själva. Dock ställer vi oss frågorna 

om berättelsen sett annorlunda ut om vi från vår sida inte informerat om avsikten med arbetet 

och att vårt intresse låg i CSR-arbetet. Hade organisationerna fortfarande associerat frågor om 

innebörden av ansvar, hållbarhet och socialt ansvar med deras faktiska arbetssätt som de nu 

gjorde? Kanske hade vi fått andra svar om vi inte valt att presentera vårt intresse, men 

samtidigt fann vi det nödvändigt då samtliga organisationer ville veta mer om vårt arbete 

innan de tackade ja till intervjuerna. Då hade vi riskerat att inte få in några data alls i vår studie 

vilket vi anser är mer förödande än lite mer förberedda respondenter.  

 

Avväganden gjordes i uppsatsens inledande skede att använda en fenomenologisk 

analysmetod. Fenomenologisk analys skulle gå in mer på vad CSR har för betydelse för 

företagen och vad företagen har gemensamt när det handlar om CSR-arbete (Creswell, 

2007:58). I valet av narrativ analys fanns flera fördelar och utmaningar. Vid användandet av 
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narrativ analys har helheten i berättelserna försökas att se och vad den karaktäriserades utav. 

Detta gav möjligheten att gå under ytan av texterna och gav utrymme för en bredare analys 

(Kohler Riessman, 2008:13). Användningen av Labovs analysmodell gav på ett effektivt och 

strukturerat sätt resultat av hur respondenterna byggde upp berättelserna. Respondentens 

berättelser gav dessutom med Labovs modell en tydlig information om vad som var av vikt 

enligt honom eller henne (Kohler Riessman diskuteras i Johansson, 2005:187).  

 

Hänsyn vidtogs under studiens arbete att vid ett narrativt tillvägagångssätt uppstår två 

validitetsproblem. Det första rör huruvida historien av det som berättas av informanten endast 

är en subjektiv bild av verkligheten. Det andra är hur berättelsen i andra steget formas utav oss 

som författare (Kohler Riessman, 2008:184). Narrativa resultat är alltid ofullständiga och förblir 

till viss del sanna; även om historierna i sig inte är påhittade (Kohler Riessman, 2008:186). 

Därav motiveras valet av teoretiska ansatser med utgångspunkten i socialkonstruktivism där vi 

gavs möjligheten att diskutera den subjektiva verklighetens innebörd. Med dessa svårigheter i 

metoden motiverades ljudupptagningar under intervjuerna då det gav större möjlighet att 

ordagrant återge vad som berättades under intervjuerna och för att bevisa att datamaterialet 

var genuint (Kohler Riessman, 2008:191). 

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Utifrån vårt resultat av studien framkommer att CSR är och kommer vara en stor del av 

organisationers framtida frågor vilket också leder till att framtida forskning kan komma att 

krävas inom fältet. Det kan också framkomma som krav ifrån organisationer, då det är frågor 

som kan komma att ta stor plats i det framtida strategiska arbetet. Intressant vore att se 

forskning inom de fält som redan börjat bevandrats så som hur legitimering och vinstintresse 

genom CSR-arbete ska förmedlas på bästa sätt.  
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6. Slutsats 

 

Avslutningsvis återkopplas uppsatsens syfte och frågeställningar till det erhållna resultatet och 

diskussionen.  

 

 

Syftet med denna studie var att genom en sociologisk analys undersöka hur arbete med 

socialt-, hållbart-, miljömässigt- och lokalt ansvarstagande fungerar som en del i jämtländska 

organisationers berättelser om sig själva. Frågor som ställdes i denna studie var följande: 

 

 Hur är berättelserna om organisationerna uppbyggda? 

 Vilka organisations- och samhällsvinster anser organisationerna att de får av sitt 

ansvarstagande?  

 Hur framställs organisationernas ansvarstagande med målrationella och värderationella 

handlingar? 

 

Svaret på dessa frågor och resultatet av studien visades genom våra intervjuer hos de fyra 

organisationerna och presenteras här nedan. 

 

 Berättelserna om organisationerna är uppbyggda i narrativ där organisationen själva får en 

viktig roll. CSR-arbetet som organisationerna ägnar sig åt lämnas stort utrymme i 

narrativen. I och med att arbetssättet och engagemanget får en stor och betydande roll i 

narrativen blir de också stora och betydande aktioner för organisationerna.  

 De organisations- och samhällsvinster som organisationerna ser med CSR-arbetet 

framkommer i studien främst som varumärkesbyggande, attraktivitet och acceptans med 

långsiktiga förhoppningar om samhällsvinster. De samhällsvinster som företagen beskrev 

handlade om uppbyggandet av ett attraktivt samhälle där man kan undvika urbanisering 

ifrån regionen. Dock återspeglas de samhälleliga vinsterna tillbaka till organisationsvinster i 

och med att ett tilltalande samhälle tillåter organisationen att leva kvar och bedriva sin 

verksamhet. 

 Organisationerna förhåller sig kring motiveringen av deras ansvarstagande arbetet främst 

med hjälp av värderationella handlingar som argument. Däremot upplever vi att de 

värderationella handlingarna egentligen har målrationella avsikter men förkläds och 

bäddas in i ett mer genuint ansvarstagande sken. 
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I och med att organisationer trycker på vikten av ”att trumma in” sitt ansvarstagande har vi 

tillsammans med våra egna reflektioner utifrån studien, dragit slutsatsen att CSR är ett område 

som kan komma ha en betydande roll i framtida sociologisk forskning.  
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Appendix 

 

Intervjumall 

 

Inledning 

 Berätta om din roll i företaget? 

o Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

o Vilka är dina ansvar? 

 

Huvuddel 

 Berätta om ert företag och vilka tjänster/produkter ni erbjuder. 

 Vad innebär ansvar för dig och vad innebär det att som företag ta ett ansvar? 

 Vad innebär hållbar utveckling för er organisation? 

o Berätta hur arbetar ni med hållbar utveckling. 

 Vad innebär socialt ansvar för er? 

o Berätta på vilket sätt arbetar ni med socialt ansvar. 

 Berätta vad CSR-arbete innebär för er organisation? 

 Vilka fördelar av CSR/ hållbara utvecklingen/ det sociala ansvaret ser ni? 

 Vilka nackdelar av CSR/ hållbara utvecklingen/ det sociala ansvaret ser ni? 

o Hur ser ni att det är en fördel/nackdel? 

 Finns det ett ansvar företaget har för det lokala samhällets utveckling? 

o Berätta hur jobbar ni med det? 

 Vad för ni ut som företag att ta dessa former av ansvar? Är inte det väsentliga att göra vinst? 

 

Avslutning 

 Är det något du vill tillägga angående de punkter vi berört idag? 

 Har du några åsikter om frågorna vi ställt och dess innehåll? 
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Samförståndskontrakt 

 

Samförstånd för Intervju med ljudupptagning den…………-2014 

 

Syftet med den kommande intervjun är att samtala kring hur er organisation arbetar med CSR-

arbete/socialt ansvar/hållbarhetsarbete. 

 

Denna intervju kommer utgöra det datamaterial vi kommer använda oss av vid vårt c-

uppsatsarbete. Arbetet kommer sedan bli offentligt både för kurskamrater vid opponering 

samt för handledare och examinatorer, men kommer även publiceras på dataportalen DiVA. 

Under intervjun kommer en ljudupptagning av frågorna och svaren att göras. Detta för att på 

mest optimala sätt få med alla delar av intervjun så att inga svar eller frågor förvrängs i och 

med att endast anteckningar förs. Efter att alla svar överförts till textform kommer intervjun 

att raderas och alla svar kommer att behandlas konfidentiellt.  Kontakta oss om några frågor 

uppstår. 

 

Här med godkänner jag att en ljudupptagning görs under intervjutillfället: 

 

Underskrift: 

Namnförtydligande: 

Ort och Datum: 

Här med intygar vi att arbetsgången kommer gå till som ovan beskrivet: 

 

Underskrift: 

Namnförtydligande: Malin Bragner, mabr1026@student.miun.se, [telefonnummer] 

Ort och Datum: 

 

Underskrift: 

Namnförtydligande: Rebecca Gunnarsson, regu0900@student.miun.se, [telefonnummer] 

Ort och Datum: 
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