
 

 

 

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) 

Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp, FÖA400 

2013-05-30 

 

 

 

 

 

 

En granskning av akademisk 

litteratur om Corporate Social 

Responsibility 
 

 

 

 

Författare: 

Andreas Melin  

Sofie Wiklund 

Examinator: 

Cecilia Lindh 

Medbedömare: 

Birgitta Schwartz 

 



Förord 

De veckor som vi arbetat med denna studie har varit intensiva men samtidigt väldigt 

lärorika. Vi vill passa på att tacka Cecilia Lindh och Birgitta Schwartz för all hjälp och det 

stöd vi har fått genom denna process. Vi vill även tacka de opponenter som under 

arbetets gång har kommit med konstruktiv kritik för att förbättra vårt arbete. 

 

 

                    Andreas Melin                      Sofie Wiklund 

 Andreas Melin   Sofie Wiklund 

 

 

Västerås 30 maj 2013 

  



Sammanfattning  

Datum:  30 maj, 2013 

Nivå:  Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp 

Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens 

Högskola 

Författare:  Andreas Melin Sofie Wiklund 

  9 september 1982 1 augusti 1988 

Titel: En granskning av akademisk litteratur om Corporate 

Social Responsibility  

Handledare: Cecilia Lindh 

Nyckelord: Corporate social responsibility, värdeskapande, definitioner av 

corporate social responsibility, litteraturstudie corporate 

social responsibility, värdeskapande genom corporate social 

responsibility, hållbar utveckling. 

Frågeställning: Då begreppet CSR är svåröverskådligt och en gemensam 

definition saknas ville vi få en förståelse för ämnet om vad som 

är CSR, vilka mekanismer som ligger bakom anledningarna till 

varför företag arbetar med CSR och hur detta skapar värde för 

företag och samhället och varför det saknas en gemensam 

definition. 

Syfte: Syftet med denna studie är att granska och redogöra för 

studier om företag och CSR och vilka svar forskare har givit i 

vetenskaplig litteratur, för att ge en övergripande och 

förklarande introduktion till läsaren om vad som är CSR.  

Metod: Denna studie utgår från en kvalitativ ansats. Totalt har 78 

artiklar och inriktningen hos 105 akademiker använts i empiri 

och analys för att svara på syftet. Litteraturstudie ansåg 



lämpligast som metod, då det redan finns mycket skrivet inom 

området. 

Slutsatser: CSR förefaller att definieras beroende på forskarens 

ämnesområde, inriktning, motiv samt vilken samhällsdebatt 

som är dominerande för stunden. 

CSR är symbiosen mellan företagets intresse, att 

vinstmaximera samt samhällets intressen då CSR syftar till att 

vara lyhörd för samhällets krav och förväntningar på hur 

företaget ska serva samhället. 
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Research questions: As the concept of CSR is complicated and a common definition 

is missing, we wanted to get an understanding of the substance 

of the meaning of CSR, what mechanisms that underlie the 

reasons why companies work with CSR and how it creates 

value for the business and society and why there is no common 

definition.  

Purpose: The purpose of this study is to examine and account for studies 

about companies and CSR and what answers researchers have 

given in the scientific literature, to provide a comprehensive 

and explanatory introduction to the reader about what is CSR. 

Method: This study is based on a qualitative approach. A total of 78 

articles and the alignment of the 105 academics have been 

used in the empirical data and analysis to answer the purpose  



of the study. Literature study was considered as the most 

appropriate method, since much has been written in the field. 

Conclusions: CSR seems to be defined depending on the researcher's 

discipline, focus, design and the social debate that is dominant 

at the moment. 

 CSR is the symbiosis between the interests of the company, to 

maximize profits and the interests of society as CSR aims to be 

responsive to society's demands and expectations on how the 

company should serve the society. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel introduceras läsaren till problembakgrunden följt av problemformulering, 

frågeställning, syfte och slutligen presenteras de avgränsningar som gjorts samt studiens 

fortsatta disposition. 

1.1 Problembakgrund 

Startskottet kring tankarna om CSR som vi ser på det idag grundades på 1950-talet med 

framförallt Howard Bowens bok Social Responsibilities of the Businessman som kom 

1953, även om det skrivits om detta ämne före 1950-talet. (Carroll, 1999). Samhällets 

miljöengagemang har kommit och gått i vågor. Människan började komma till insikt om 

de negativa effekterna företagens verksamhet hade på samhället och miljön på 1960-

talet med bland annat Rachel Carsons bok Tyst vår (Lönn, 2011). Detta ledde till en rad 

regleringar på marknaden under 1970-talet vilket stillade allmänhetens påtryckningar 

på företagen att agera etiskt (Elkington, 2004). Påtryckningarna återvände igen på 

1980-talet (Elkington, 2004; Schwartz, 2009) då Brundlandt-rapporten, som diskuterade 

hållbar utveckling och vars definition ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” 

(Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987, s. 39) fick global spridning för 

första gången. (Elkington, 2004). Debatten kring företagens samhällsansvar och den roll 

de har i samhället som pågick under den här tidsperioden fångade vetenskapens 

intresse som försökte definiera detta fenomen vilket ledde fram till det som idag kallas 

för Corporate Social Responsibility eller CSR, vars teorier och utveckling tog fart 

ordentligt på 1970-talet (Carroll, 1999). Även om dessa teorier i början förlöjligades 

som ett skämt och ansågs vara självmotsägelsefullt av näringslivet (Lydenberg, 2005), 

något som manifesterades i Milton Friedmans artikel (1970) i tidningen The New York 

Times att ett företags enda sociala ansvarstagande är att öka sina vinster, började idén 

om CSR få ett universellt fäste på 1990-talet (Lee, 2008). På 1990-talet återkom en 

tredje våg av påtryckningar från allmänheten att företag måste ta ett större 

samhällsansvar i spåret av globaliseringen (Elkington, 2004). Kritiken mot 

globaliseringen bestod av en upplevd förskjutning av makt från nationalstaterna till 

multinationella företag och internationella finansiella institutioner som Världsbanken 

och Internationella valutafonden och den upplevda bristen på socialt och miljömässigt 

ansvarstagande bland dessa. (Winston, 2002; Halme och Laurila, 2009; Sahlin-
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Andersson, 2006). World Trade Organization’s ministermöte i Seattle 1999 ses som 

brytpunkten för utvecklingen av kraven på företag att ta ett större ansvar för hållbar 

utveckling (Bennet, 2003; Winston, 2002; Elkington, 2004). 

1.2 Problemformulering 

Debatten kring företagens samhällsansvar och den roll de har i samhället fångade 

vetenskapens intresse som försökte identifiera detta fenomen, vilket ledde fram till det 

som idag kallas för Corporate Social Responsibility eller CSR. En sökning på Corporate 

Social Responsibility ger 902 958 träffar i databasen Discovery och 14 300 000 träffar 

på Google Scholar. Flertalet olika litteraturstudier har gjorts om utvecklingen av CSR, om 

de olika inriktningar av de CSR-teorier som finns, vilka värden CSR genererar, om 

kopplingen mellan CSR och finansiell prestation, hur CSR kan mätas, hur CSR kan 

implementeras i en organisation samt hur CSR kan redovisas. Vad som är noterbart är 

att forskningen inte kan komma fram till en gemensam slutsats om vad som är CSR. Det 

finns inte en rak teoretisk definition (McWilliams et, al, 2006; Lindgreen och Swaen, 

2010; Quiroz-Onate och Aitken, 2007; Garriga och Melé, 2004) vilket gör begreppet 

svåröverskådligt. 

1.3 Frågeställning 

Då begreppet CSR är svåröverskådligt och en gemensam definition saknas ville vi få en 

förståelse för ämnet om vad som är CSR, vilka mekanismer som ligger bakom 

anledningarna till varför företag arbetar med CSR och hur detta skapar värde för företag 

och samhället och varför det saknas en gemensam definition.  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att granska och redogöra för studier om företag och CSR och 

vilka svar forskare har givit i vetenskaplig litteratur, för att ge en övergripande och 

förklarande introduktion till läsaren om vad som är CSR. 

1.5 Avgränsning 

Vi utgår från tidigare litteraturstudier som beskriver utvecklingen av CSR och 

teorikategoriseringar av CSR. Urvalet av artiklar beror till största del på vilka tidskrifter 

som artikeln har publicerats i, då detta indikerar att studien är allmänt accepterad av 
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vetenskapen. Studier om CSR som är inte omnämnda i dessa litteraturstudier, fram till 

2000-talet, utelämnas därmed.  

Denna studie tittar inte på hur etik kan integreras i företaget eller hur CSR-aktiviteter 

kan redovisas. Sociala företag, som har andra mål än att bara vinstmaximera, utelämnas 

också från studien.  

1.6 Studiens disposition 

Kapitel 1: Under detta kapitel har läsaren introducerats i problembakgrunden som 

följts av en problemformulering. Sedan presenteras syftet och 

frågeställningarna för denna studie. Avslutningsvis presenteras de 

avgränsningar som gjorts samt studiens fortsatta disposition. 

Kapitel 2: I metodkapitlet kommer den metod vi valt att utgå ifrån för att uppfylla 

denna studies syfte att presenteras. Därefter beskrivs hur insamlingen av 

data genomförts. Sedan kommer begreppen reliabilitet och validitet att 

diskuteras och avslutningsvis presenteras studiens analysmetod. 

Kapitel 3: I det tredje kapitlet presenteras vår litteraturstudie.  Här presenteras även 

vår analys av litteraturstudien. 

Kapitel 4: I detta kapitel kommer litteraturstudien att sammanfattas. 

Kapitel 5: I detta kapitel kommer de slutsatser som framkommit att presenteras.  
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2. Metod 

Detta kapitel beskriver vilken metod som använts i denna studie. Här ges även en 

noggrann genomgång över de valda artiklarna som ligger till grund för denna studie 

samt hur dessa samlats in och kategoriserats. Därefter kommer begreppen reliabilitet 

och validitet att diskuteras. Avslutningsvis beskrivs studiens analysmodell. 

2.1 Val av metod 

Enligt Bryman och Bell (2005) kan en studie ha en kvantitativ eller en kvalitativ ansats. 

Den kvantitativa ansatsen kan i allmänna ordalag sägas handla om insamling av 

numerisk data medan den kvalitativa ansatsen brukar vara mer inriktad på ord än på 

siffror.  

Syftet med denna studie är inte att kvantifiera data utan syftet är att granska och sortera 

vetenskaplig litteratur för att kunna redogöra för vetenskapens perspektiv på CSR. 

Denna studie kommer därför att utgå från en kvalitativ ansats. För att uppnå syftet med 

studien valde vi att genomföra en litteraturstudie. Anledningen till att denna metod 

valdes var dels för att den ansågs bäst lämpad för att uppnå syftet samt för att det redan 

finns väldigt mycket skrivet inom detta område. En fördel med litteraturstudier är att 

mycket information kan samlas in under en relativt kort tid, dock är en nackdel att 

litteratur är sekundärdata och att det därför inte alltid framgår exakt med vilka metoder 

denna information samlats in och i vilket syfte (Björklund och Paulsson, 2003). På grund 

av detta har vi vid insamlandet av vetenskaplig litteratur varit noggrant granskat 

artiklarna för att minimera risken för att misstolka litteraturen. 

2.2 Datainsamling 

För att en studie ska kunna genomföras krävs det att data samlas in. Dessa brukar delas 

in i två olika data, sekundär data och primär data. Sekundär data är sådana data som 

tagits fram i ett annat syfte än det som föreligger för den aktuella studien medan primär 

data är sådana data som forskaren själv har samlat in i syfte att använda i den aktuella 

studien (Björklund och Paulsson, 2003). I denna studie har endast sekundära källor 

använts då metoden för att besvara denna studies frågeställning var att genomföra en 

litteraturstudie.  
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De sekundära källor vi har använt oss av till denna studie kommer till stor del från 

vetenskapliga artiklar med olika inriktning på forskning kring CSR samt från böcker och 

annat publicerat material. Källorna har hittats genom Mälardalens högskolas bibliotek 

samt olika databaser, till exempel Google Scholar, Discovery och AB/INFORM Global. 

Sökord som använts är bland annat; corporate social responsibility, value creation, 

corporate social responsibility literature review och sustainable development. 

De artiklar vi använt oss av har varit av olika karaktär, de har varit litteraturstudier 

precis som vår egen men de har även varit fallstudier av olika slag där författarna 

undersökt olika branscher och områden. För att säkerställa kvaliteten hos de artiklar 

som användes i studien har vi använt oss av The Association of Business Schools Academic 

Journal Quality Guide March 2010. Enligt denna kvalitetsguide rankas tidskrifterna enligt 

en femgradig skala (1-4*), se tabellen nedan. Vi har i största möjliga mån försökt 

använda oss av artiklar med en så hög gradering som möjligt för att säkerställa 

kvaliteten på denna studie. 

Gradering:           

4* 

Dessa tidskrifters höga status bekräftas av att de 

anses som världsledande och ingår i ett antal väl  

ansedda internationella kvalitetsguider. 

4 

Alla artiklar graderade 4 tillhör topptidskrifter 

inom sitt område och de är även de som är mest  

citerade inom sitt område. 

3 

Dessa tidskrifter publicerar originella och  

välgjorda forskningsrapporter. De är även väl 

refererade.  

2 
Tidskrifter i inom denna gradering publicerar  

forskning av acceptabel standard.  

1 

Dessa tidskrifter publicerar i allmänhet forskning 

av erkänd standard. De är mindre erkända 

tidskrifter 

inom sitt område. 

 

Tabell 1. Kvalitetsguide över tidskrifter. (Källa: Harvey, et al. 2010) egen bearbetning. 
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 Totalt har 78 artiklar använts till denna studie och dessa fanns publicerade i olika 

tidskrifter och vilka dessa är, vilken gradering dessa har samt hur fördelningen av 

artiklarna ser ut framgår av tabellen nedan. Vissa av artiklarna saknar gradering enligt 

denna kvalitetsguide men vi har ändå valt att ta med dessa då vi anser att de tillför 

relevant fakta till denna studie.  

 

 

Tabell 2. Förteckning över antalet artiklar per tidskrift samt vilken gradering de har. Egen bearbetning. 

 

 

Publicerad av:             Gradering: 
Antal 

artiklar: 

Academy of Management Review 4* 12 

Journal of Business Ethics 3 10 
California Management Review 3 9 
International Journal of Management Reviews 3 4 
Academy of Management Journal 4* 3 
Corporate Governance: The International Journal of Business in Society 1 3 

Journal of Management Studies 4 2 
Administrative Science Quarterly 4* 1 
Journal of Marketing 4* 1 
Journal of Management 4 1 
Journal of Business Venturing 4 1 
Strategic Management Journal 4 1 
Harvard Business Review 4 1 

Journal of Accounting and Public Policy 3 1 
Academy of Management Executive (Heter nu "Academy of Management Perspectives") 3 1 
International Journal of Research in Marketing 3 1 
European Journal of Social Pshycology 3 1 
Journal of Economics and Management Strategy 3 1 
Business Ethics Quarterly 3 1 
Long Range Planning 3 1 
Geneva papers on risk and insurance: Issues and practice 2 1 
Journal of Productivity Analysis 2 1 
Business Strategy and the Environment 2 1 
Qualitative Research in Accounting & Management 1 1 
Marketing Intelligence and Planning 1 1 

Information, Communication and Society 1 1 
Corporate Social Responsibility and Environmental Management 1 1 

Journal of Brand Management 1 1 



 

7 
 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Antal artiklar per gradering. Egen bearbetning 

När alla artiklar samlats in valde vi att kategorisera dem utifrån vilken tidsepok de 

kommer ifrån samt tittat på akademikernas forskningsområden. Detta för att svara på 

studiens syfte och frågeställning. Totalt har vi tittat på 105 akademiker och deras 

forskningsområden från 1953 till 2013. 

I den mån det gick sökte vi oss till huvudkällan då det fanns en risk för att en författare i 

en annan artikel har missuppfattat en annans verk. I den mån det gick användes även de 

senaste artiklarna, fram till 2013, inom ämnesområdet för att säkerställa en nyanserad 

bild av ämnet.  

2.3 Metodkritik 

Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om huruvida resultaten från en undersökning skulle 

ge samma resultat om undersökning skulle genomföras på nytt, eller om de påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. Validitet handlar om huruvida en eller 

flera indikatorer som utformas i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter det 

begreppet. (Bryman och Bell, 2005).  LeCompte och Goetz (1982), refererad i (Bryman 

och Bell, 2005), skiljer dock mellan extern reliabilitet, intern reliabilitet, intern validitet 

samt extern validitet. 

2.3.1 Reliabilitet 

Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan replikeras. 

Inom den kvalitativa forskningen är detta kriterium oftast svårt att uppfylla då det är 

omöjligt att ”frysa” den sociala miljön och de sociala händelser som beskrivs i 

orginalstudien. (LeCompte och Goetz, 1982) refererad i (Bryman och Bell, 2005). Vi 

anser att det i denna studie delvis stämmer. Vår studie handlar om att analysera de 

artiklar vi har valt, och inte att göra observationer. Eftersom de artiklar som har valts ut 

kommer att finnas kvar i framtiden kan en framtida analys av samma artiklar vara fullt 

Gradering: Antal artiklar: 

4* 17 
4 6 
3 30 
2 3 
1 8 

Ingen gradering 14 
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möjlig och samma resultat kan komma att uppnås. Det som dock inte kan ”frysas” är den 

kunskap som kommer att tillföras ämnet i framtiden. Skulle denna studie genomföras på 

nytt i framtiden enligt den kategorisering som vi har använt oss av, är det inte säkert att 

resultatet skulle bli detsamma då nya artiklar kan komma att innehålla ny kunskap som 

kan ge en annan syn på begreppet CSR. Det kan även visa sig att två identiska studier 

utförda av olika individer med olika förkunskap skulle resultera i olika resultat. Detta 

innebär att det inom tolkning av litteratur överlag är svårt att uppnå extern reliabilitet 

eftersom olika individer har olika förkunskap.  

Intern reliabilitet handlar om huruvida medlemmarna i ett forskarlag är överens om hur 

de ska tolka det de ser och hör (LeCompte och Goetz, 1982) refererad i (Bryman och 

Bell, 2005). I denna studie har det handlat om huruvida vi har varit överens om de 

tolkningar vi har gjort av de valda artiklarna. För att öka den interna reliabiliteten har vi 

diskuterat de tolkningar vi gjort av artiklarna för att nå en sådan hög samstämmighet 

som möjligt.  

2.3.2 Validitet 

Intern validitet handlar om att det ska finnas en god överensstämmelse mellan 

forskarens observationer samt de teoretiska idéer som forskaren utvecklar (LeCompte 

och Goetz, 1982) refererad i (Bryman och Bell, 2005). Då denna studie utgår från redan 

publicerade verk, med endast tidsbegränsningen på tio veckor som påverkansfaktor vid 

datainsamling är slutsatserna som har dragits av datainsamling och analys trovärdiga. 

Extern validitet handlar om i hur hög grad resultaten från en studie kan generaliseras 

och genom detta användas i andra sociala miljöer och situationer, dock kan det utgöra 

ett problem att kvalitativa forskare tenderar att använda sig av ett begränsat urval 

(LeCompte och Goetz, 1982) refererad i (Bryman och Bell, 2005). Vi anser dock att en 

god extern validitet uppnås i denna studie då ett stort antal artiklar har lästs för att få en 

så tydlig bild av begreppet CSR som möjligt. Dock är det noterbart att de 

litteraturstudier vi har tittat på utgörs främst av forskare inom företagsorganisation och 

affärsetik, varpå det kan finnas en vinkling och prioritet gentemot dessa teorier i deras 

litteraturstudier, då dessa ämnen är deras största intresse.  
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2.4 Analysmetod 

Utifrån de artiklar som vi har valt att använda oss av i denna studie har vi sedan 

kategoriserat dessa utifrån olika tidsepoker. Tidsepokerna börjar från årtiondet 1950 

och sträcker sig över hela årtiondet. Anledningen till detta var att vi ansåg att det var 

intressant att se hur begreppet CSR utvecklats över tiden. Genom om att dela upp 

artiklarna enligt dessa tidsepoker och titta på vilken inriktning forskarna har haft under 

dessa tidsepoker, kan en analys göras kring varför utvecklingen gått i den riktningen 

den gjort. Vår analys sker samtidigt som vår litteraturstudie presenteras. 
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3. Litteraturstudie 

I detta kapitel presenteras den litteraturstudie som genomförts tillsammans med vår 

analys. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av litteraturstudien. 

Archie B. Carroll, en av de ledande forskarna inom ämnesområdet, skrev en artikel 1999 

om den historiska utvecklingen av CSR och argumenterade för att startskottet kring 

tankarna om CSR som vi ser på det idag grundandes på 1950-talet med framförallt 

Howard R. Bowens bok Social Responsibilities of the Businessman som kom 1953, även 

om det skrivits om detta ämne före 1950-talet. På 1960-talet utvecklades konceptet och 

fram till 1970-talet fokuserade akademiker på att försöka definiera vad CSR är och 

vilken roll ett företag har i ett samhälle. Gerde och Wokutch (1998) beskriver samma 

utveckling under denna period från födsel och innovation. Lee (2008) stöder också 

synen på att CSR grundades i diskussionen om företagens etik och roll i samhället under 

denna tid.  Garriga och Melé (2004) har också skrivit om de olika teoriernas utveckling 

men kategoriserat dessa i fyra grupper; instrumentala teorier, politiska teorier, 

integrerade teorier och etiska teorier. Instrumentala teorier innebär att ett företag är ett 

instrument för att generera välstånd. Politiska teorier betonar företagens sociala makt i 

förhållande till samhället och dess ansvar i den politiska arenan i samband med denna 

makt. Detta leder till att företaget har sociala skyldigheter och rättigheter. Integrerade 

teorier innebär att företag bör integrera social hänsyn i sin affärsmodell. Dessa teorier 

hävdar att företagets verksamhet är beroende av samhället för sin möjlighet att existera, 

överleva och växa. Den sista kategorin är etiska teorier som menar på att förhållandet 

mellan företag och samhälle är inbäddad med etiska värden. Detta leder till att CSR ses 

ur ett etiskt perspektiv och som en följd borde företagen ta socialt ansvar som en etisk 

skyldighet. 

1950 och 1960 

Howard R. Bowen pekas ut av flertalet forskare som fadern av CSR (Carroll, 1999; 

Carroll och Shabana, 2010; Lee 2008; Garriga och Melé, 2004; Wood, 1991). Bowen var i 

första hand nationalekonom (Acquier et al, 2011) och menade på att de största 

företagen är avgörande maktcentrum för beslutsfattande och åtgärder som berör 

samhällsmedborgarnas liv på många punkter och att affärsmän är ansvariga för 

konsekvenserna av sina handlingar i en bredare sfär än den som omfattas av deras 

vinst-och-förlust-intressen. (Bowen, 1953) refererad i Carroll (1999). Hans 
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professionella arbete var rotad i den breda rörelsen bland ekonomer i keynesianism och 

arbetskraftsteorier som dök upp under den stora depressionen i USA och som 

expanderade under efterkrigstiden. Många av dessa ekonomer var under perioden när 

Bowen skrev sin bok, djupt engagerade i de politiska och ekonomiska debatterna av sin 

tid. Som regel vägrade de att skilja ekonomiska frågor från sina moraliska och 

fundamentala värderingar. Bowen, som var en reformist och pragmatiker ingick i denna 

skara, men såg sig som makroekonomisk akademiker i första hand. (Acquier et al, 2011). 

Andra viktiga bidrag som Carroll listar under 1960-talet skrevs av bland annat 

akademiker som Keith Davis med inriktning på management (se appendix A) som 

menade på att socialt ansvarstagande är affärsmäns beslut och åtgärder tagna på 

grunder som åtminstone delvis ligger utanför företagets direkta ekonomiska eller 

tekniska intresse. Vissa socialt ansvarsfulla beslut kan motiveras av en god chans att 

generera långsiktig ekonomisk vinst till företaget. (Davis, 1960). William C. Frederick – 

inriktning ekonomi och antropologi (se appendix A) ansåg däremot att socialt ansvar 

innebär att företaget har en vilja att se till att deras ekonomiska och mänskliga resurser 

används för breda, sociala mål och inte bara för snävt avgränsade intressen hos 

privatpersoner och företag och att verksamheten motsvarar allmänhetens förväntningar 

på företaget. (Frederick, 1960). Joseph W. McGuire – inriktning allmän företagsekonomi 

(se appendix A) tyckte att socialt ansvar förutsätter att företaget inte bara har 

ekonomiska och rättsliga förpliktelser utan även vissa skyldigheter till samhället. 

Företaget måste visa intresse för politik, välfärd i samhället, utbildning, trivsel för sina 

anställda, resten av den sociala sfären och agera "rättvist", som en riktig medborgare 

bör. (McGuire, 1963) refererad i Carroll (1999). Clarence C. Walton med inriktning på 

management (se appendix A) var inne på liknande spår men ansåg att socialt ansvar 

erkänner det nära förhållandet mellan företag och samhälle och denna nära relation 

måste hållas i minnet av beslutsfattare när företaget fullföljer sina mål. Socialt ansvar 

bygger på frivilliga insatser då tvång av lag inte är samma sak som att ta ansvar. 

(Walton, 1967) refererad i Carroll (1999). Gerde och Wokutch (1998) observerar att 

fokuset hos akademiker på 1960-talet bestod av två delar, företagets roll i samhället och 

Corporate Social Responsibility, som i sin tur främst berodde på en bred, politisk 

folkrörelse och ett behov av att erkänna krafter som inte är direkt marknadsrelaterade 

bland företagen. Lee (2008) poängterar också att det fanns forskare under denna 

tidsperiod som Milton Friedman – nationalekonom och statistiker (se appendix A) och 
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Theodor Levitt – marknadsföring (se appendix A) som argumenterade för en större 

särkoppling mellan ekonomi och politik och förespråkade att ett företag endast ska 

vinstmaximera.  Därmed ansåg Gerde och Wokutch att diskussionerna kring CSR fördes 

på en makrosocial nivå och var i första hand en etikfråga. Enligt Garriga och Mele (2004) 

omfattar Friedmans tankar instrumentala teorier, medan Davis hamnar under kategorin 

politiska teorier.  

Således kan det konstateras att de första tankarna kring CSR formas under en period när 

ekonomer var en stor del av samhällsdebatten. Detta var inte bara en företeelse i USA 

utan diskussionerna pågick även på internationell nivå mellan vilka ekonomiska 

styrmedel och vilken ekonomisk politik som var bäst lämpad för att ge ett samhälle 

välfärd. De största motpolerna bestod främst av antagonisterna USA och Sovjetunionen, 

mellan marknadsekonomi och planekonomi, mellan kapitalism och socialism. Att 

akademiker var en del av den politiska debatten förklarar därmed varför företagets roll i 

samhället diskuterades mycket under denna tidsperiod och det är ur dessa debatter som 

CSR uppstår som en koppling mellan företaget och samhället. Som Lydenberg (2005) 

påpekade bemöttes teorier kring CSR i början av diskussionerna med motstånd, detta 

kan vara ett resultat av begreppet under denna tidsperiod kan ha ansets vara för 

socialistiskt.  Vidare går det redan här att se ett mönster av att forskarnas olika 

inriktningar speglar åsikterna om vad CSR är. Det går att argumentera för att Davis och 

Walton, som är inriktade på organisation, har en mer företagsfokuserad vinkel när de 

pratar om CSR då de nämner CSR som en viktig del av beslutsfattandet inom företaget 

medan Bowen, Frederick, McGuire och Friedman, som har ett mer samhällsinriktat 

forskningsområde, diskuterar företagets roll i samhället i större utsträckning. Tittar man 

på dessa teorier som omnämns av Carroll och jämför dessa med Garriga och Melés 

kategoriseringar går det att argumentera för att dessa tidiga teorier kan kategoriseras 

som just instrumentala och politiska teorier.  

1970 

På 1970-talet började termen CSR bli mer specifik och likriktad (Carroll, 1999) medan 

Gerde och Wokutch (1998) ansåg att utveckling och expansion av teorier skedde på 

1970-talet. Lee (2008) menar på att under 1970-talet började forskningen fokusera mer 

på strategi och det resultat som uppnås av CSR. Vad som är viktigt att notera är att CSR 

började som en diskussion kring företagets roll i samhället. Detta ledde till lagstiftning 
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på 1960-talet och 1970-talet om utsläppsbegränsningar och arbetarnas rättigheter i 

västvärlden (Lee, 2008). Denna lagstiftning ledde till att Henry G. Manne, med inriktning 

på juridik, ekonomi och bolagsrätt (se appendix A) drog slutsatsen att om sociala mål 

tvingas på företaget enligt lag utövar företaget inget ansvar när det genomför dem. 

Socialt ansvarstagande måste därför vara frivilligt. Mannes medskribent, Henry Wallich, 

med inriktning nationalekonomi och finansmarknad (se appendix A) skrev i samma verk 

att för att kvalificera sig som ett ansvarstagande företag måste företaget frivilligt 

investera i utgifter som inte kommer skapa ett direkt värde för företaget och är 

institutionaliserat i verksamheten istället för att vara baserat på en individuell 

generositet. (Manne och Wallich, 1972) refererad i Carroll (1999).  

Naturligtvis ändrades inte fokuset tvärt när ett nytt årtionde inleddes. Harold Johnson, 

som var nationalekonom (se appendix A) konstaterade 1971 att företagets verksamhet 

sker inom ett sociokulturellt system som utgörs av samhällets normer. Socialt 

ansvarstagande företag är företag som balanserar en mångfald av intressen. Istället för 

att sträva endast efter större vinster för sina aktieägare, tar ett ansvarsfullt företagande 

även hänsyn anställda, leverantörer, återförsäljare, lokala samhällen, och nationen. 

(Johnson, 1971) refererad i Carroll (1999). Eells och Walton (1974) refererad i Carroll 

(1999) ansåg att företagens sociala ansvar utgörs av en omtanke av samhällets behov 

och mål som går utöver det rent ekonomiska mål företaget har. Steiner (1971) refererad 

i Carroll (1999) menade på att företag är och måste förbli i grunden en ekonomisk 

institution, men de har ett ansvar för att hjälpa samhället att uppnå sina grundläggande 

mål och har därför ett socialt ansvar. Ju större ett företag blir, desto större är detta 

ansvar. Alla företag kan ta ett visst ansvar utan kostnad och ofta med ökad kortsiktig 

såväl som långsiktig vinst som resultat. Davis återkommer till diskussionerna på 1970-

talet och utvecklar sin tidigare definition och stödjer Manne och Wallichs ståndpunkt, då 

han konstaterar att CSR avser företagets behandling av, och svar på, frågor utanför de 

ekonomiska, tekniska och juridiska kraven på företaget. Det är företagets skyldighet att 

utvärdera effekterna av sina beslut på samhället på ett sätt som kommer att skapa 

sociala fördelar samtidigt som traditionella ekonomiska vinster skapas. Det innebär att 

ett företags sociala ansvarstagande börjar där lagen slutar. Ett företag som endast 

uppfyller minimikraven i lagen är inte ansvarsfullt. (Davis, 1973). Sethi (1975) bygger 

vidare på dessa teorier och ansåg att företagens skyldighet är att göra vinst och följa 

lagen. Socialt ansvar innebär att föra företagens beteende upp till en nivå där det är 
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kongruent med rådande sociala normer, värderingar och förväntad prestanda utöver det 

som krävs av lagen. Fitch (1976) och Zenisek (1979) konstaterar vidare att företag inte 

kan ta sig an vilket socialt problem som helst utan att de CSR aktiviteter som företaget 

involverar sig i måste ha en koppling till företagets kärnverksamhet.  Carroll (1979) 

sammanfattar dessa studier om CSR med att konstatera att det sociala ansvaret omfattar 

ekonomiska, juridiska, etiska och diskretionära förväntningar som samhället har på ett 

företag vid en given tidpunkt. Företag behöver ha en grundläggande definition av vad 

CSR är, en kunskap om vilka frågor de måste angripa och en strategi för hur företaget 

ska bemöta påtryckningar om att ta ett samhällsansvar. Enligt Garriga och Melés (2004) 

klassificering av teorier kan både Sethis, Fitchs och Carrolls teorier kategoriseras under 

integrerade teorier. Medan de teorier som uppkom i början på 1970-talet fortfarande 

tillhör kategorin politiska teorier.  Bragdon och Marlin (1972) är likt Friedman också 

kritiska till CSR och menar på att företag kan hamna i ett finansiellt dåligt läge när 

pengar spenderas på CSR-aktiviteter. 

Vad som kan konstateras under denna tidsepok är att diskussionerna från 1960-talet 

levde vidare en bit in på 1970-talet för att sedan successivt ändras till 

managementfrågor. Detta skifte till fokus på management inom CSR kan ses som en 

respons till att lagstiftningen tvingade företag att ändra sitt beteende, som i sin tur 

berodde på en allmänt, ökad medvetenheten om företagens skadliga påverkan på miljön, 

tillsammans med den sociala folkrörelsen som pågick under 1960-talet. Affärsetik och 

management utgör majoritet av ämnesområden bland forskarna under denna tidsperiod 

(se appendix A). Det går också att se att i takt med CSR-teorier utvecklas utökas 

spridningen på forskarnas ämnesområde, denna gång innefattar CSR-diskussionerna 

också juridiska ståndpunkter.  Johnsons tankar kring CSR kan också markera en början 

på att forskarna i mindre utsträckning talar om samhället och mer om deras intressenter 

och deras önskemål. 

1980 

På 1980-talet böts fokus till hur CSR kan mätas och studeras och vilket resultat CSR 

uppnår, det som kallas Corporate Social Performance (CSP), istället för att diskutera vad 

CSR är. (Carroll, 1999). Gerde och Wokutch beskriver denna period som 

institutionalisering av teorier medan Lee (2008) anser att 1980-talet fortsätter att 

fokusera på strategi och resultat. I Garriga och Melés studie (2004) går det också att 
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tydligt se en ökning av integrerade och etiska teorier.  Enligt Thomas Jones (1980) anses 

företagens sociala ansvar vara uppfattningen om att företagen har en skyldighet till fler 

intressenter än aktieägarna.  Ansvarstagandet måste vara frivilligt och därmed utöver 

det ansvar som föreskrivs enligt lag och fackliga avtal. Drucker (1984) menade på att ett 

företags sociala ansvar är att vända ett socialt problem till möjligheter och skapa 

ekonomiska fördelar genom ökad produktionskapacitet, mänsklig kompetens, fler 

välbetalda jobb och därmed ökat välstånd. Aupperle et al (1985) drog slutsatsen att den 

ekonomiska aspekten görs för företaget och de juridiska, etiska och diskretionära 

insatserna görs för samhället. Den sociala orienteringen av en organisation kan därmed 

bedömas genom den vikt som fäster vid de tre icke-ekonomiska aspekterna jämfört med 

den ekonomiska aspekten. Epstein (1987) menar på att företagens sociala ansvar avser 

primärt att uppnå resultat från de beslut som fattas om särskilda frågor eller problem 

som har positiva snarare än negativa effekter för företagets relevanta intressenter. 

Kärnan av företagens sociala ansvarstagande är institutionaliseringen av etiskt och 

socialt ansvar samt att företaget anammar en social lyhördhet. Murray och Montanari 

(1986) ansåg att forskningen kring CSR har varit allt för snäv och menade på att målet 

med CSR är att öka företagets intäkter och försäljning eller förbättra relationen till sina 

kunder genom att bygga in en etisk dimension eller med en socialt ansvarstagande 

dimension i varumärket. Varadarajan och Menon (1988) konstaterar att genom att 

marknadsföra sina CSR-insatser kan fördelar för företaget uppstå, och att företagets 

framgång är förenlig med vad som är det bästa för allmänheten, och att båda målen kan 

uppnås i symbios med varandra. CSR-relaterad marknadsföring definieras som'' 

processen att formulera och genomföra marknadsföringsaktiviteter som kännetecknas 

av ett erbjudande från företaget att bidra med ett visst belopp till en bestämd orsak när 

kunderna engagerar sig i en intäktsgivande utbyten som uppfyller organisatoriska och 

individuella mål''. (Varadarajan och Menon, 1988, s. 60). Dessutom tillkom ytterligare 

ett spår som menade på att företag söker legitimitet från samhället genom CSR-

aktiviteter för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet (Carroll, 1979; Wartick och 

Cochran, 1985). 

Under 1980-talet dominerar forskare med management som inriktning (se appendix A). 

Största intresse i forskningen riktas mot samhällets förväntningar på företaget och från 

deras intressenter, och hur företaget ska förhålla sig till dessa förväntningar. Dessutom 

tillkommer det nya forskningsinriktningar som marknadsföringsteorier och 
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legitimitetsteorier, hur företaget kan utnyttja sina CSR-aktiviteter för att skapa egna 

fördelar.  Marknadsföringsteorier och legitimitetsteorier kan vara ett resultat av att 

företagen under 1980-talet återigen upplevde påtryckningar från allmänheten att vara 

mindre skadliga på miljön, och att ett behov av att förklara för konsumenterna vilka 

insatser som görs uppstod. Således kan det också antagas att CSR under 1980-talet nått 

en nivå av acceptans bland företagen som en del av verksamheten. Detta speglade även 

forskningen, som i mindre utsträckning handlade om vad CSR är till att mestadels 

undersöka i hur företag ska förhålla sig till sina intressenter, och hur företag bör reagera 

på allmänhetens påtryckningar, och hur CSR-aktiviteter kan skapa fördelar för företaget.   

1990 

På 1990-talet inriktade forskarna sig på mer specifika teorier kring CSR, som till 

exempel intressentteorier, affärsetiksteorier, Corporate Social Performance (CSP) och 

företaget som en samhällsmedborgare. (Carroll, 1999). Gerde och Wokutch (1998) 

menar på att studierna kring CSR nådde en mognad från slutet på 1980-talet och 1990-

talet. De Bakker et al (2005) menar att det inte går att tydligt definiera perioderna 

institutionalisering och mognad enligt Gerde och Wokutch men att utvecklingen av 

studierna av CSR tenderar att bygga vidare på varandras arbete och att testa befintliga 

teorier. Samtidigt finner deras studie ett visst stöd för att nya konstruktioner kring CSR 

ständigt föreslås. Vilket gör att studierna kring CSR är både under utveckling och 

omväxlande. Dahlsrud (2008) identifierade 37 definitioner av CSR i sin litteraturstudie 

och kategoriserar utvecklingen av CSR i fem dimensioner; miljöhänsyn, företagets roll i 

samhället, ekonomi och företagets verksamhet, intressenthänsyn och frivilligt agerande. 

Cirka hälften av dessa definitioner kommer dock inte från akademiska studier utan från 

kommissioner, intresseorganisationer, myndigheter et cetera och tittar nästan 

uteslutande på definitioner från mitten av 1990-talet till början på 2000-talet.  

Wood (1991b) konstaterar att CSR och CSP är riktningen mot ett bättre samhälle och en 

bättre värld, men att frågan om vem som ska definiera vad detta innebär fortfarande är 

olöst. Vidare menar hon att sociala frågor och påtryckningar på att ta ett större 

miljöansvar kommer att ha en stor påverkan på beslutfattandet hos företag och att CSP, 

som en central del inom företaget, kan erbjuda företaget många fördelar. Under samma 

år gjorde hon även en egen modell för hur CSP kan mätas, som ämnade hjälpa andra 

forskare att organisera sin forskning och teori om företagens sociala prestationer 
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(Wood, 1991a). Woods teorier var både politiska och integrerade teorier, men lämnade 

ekonomiska och etiska dimensioner som något underförstått. Något som kritiserades av 

Diane L. Swanson som själv gjorde en reviderad modell där dessa dimensioner 

inkluderades. (Garriga och Melé, 2004). John F. Mahon, tillsammans med andra forskare, 

undersökte också relationen mellan CSP och finansiellt resultat under denna period. 

Mahon tittade också på teorier om företaget som en god medborgare och (Garriga och 

Melé, 2004). Något som även Edward R. Freeman gjorde. Freeman (1994) menar på att 

intressentteorin är en moralisk fråga då synvinkeln, att ta hänsyn till intressenterna ska 

generera värde för företaget, ersätter synen på människan som en moralisk varelse till 

att endast bli en ekonomisk varelse. Freeman menar på att detta resonemang omöjliggör 

företagens förmåga att hitta en etisk grund att stå på och att de då tvingas till att hitta på 

sina etiska ståndpunkter allt eftersom, vilket gör att hänsyn till intressenterna inte tas.  

Thomas Donaldson med Lee E. Preston menar att ta hänsyn till intressenten är en 

organisationsfråga som bör vara en norm för att uppnå ett bra samhälle. Detta då det 

finns tvetydiga resultat kring hur CSR förbättrar resultatet för företaget och att endast 

detta motiv därmed inte är tillräckligt för att beskriva det som är intressentteorin. 

Företaget förvaltar enligt de ett förtroende gentemot deras intressenter, att 

intressenterna omfattas i företagets beslutsfattande och detta förhållningssätt vilar på 

en moralisk grund. (Donaldson och Preston, 1995). Mitchell et al (1997) tittade närmare 

på vilka som utgör företagets intressenter, det vill säga åt vem eller vilka företaget ska 

rikta sin lyhördhet emot. Rowley (1997) var inne på samma spår och konstaterade att 

det inte räcker att titta på varje enskild intressent för sig utan att företag måste kunna 

hantera en mångfald av intressenter samtidigt och att varje företag har en unik 

uppsättning av intressenter.  

Tidigare hade Gladwin och Kennelly (1995) ansett att ett skifte i synsättet på 

management och forskning inom management krävs. De menade på att den största 

framtida utmaningen handlade om att gå från en egocentrisk världsbild till att ett ge ett 

positivt bidrag till en hållbar utveckling. Hållbar utveckling definierades som process för 

att uppnå mänsklig utveckling på ett allomfattande, rättvist, ansvarsfullt och säkert sätt. 

Harts (1995) syn på hållbar utveckling handlade om att de viktigaste drivkrafterna är 

resurs- och kapacitetsutveckling på grund av planetens begränsade biokapacitet, som är 

planetens samlade naturtillgångar. På grund av denna begränsning av planetens totala 

naturtillgångar drog han slutsatsen att det tre viktigaste strategierna för företagens 
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resurshantering handlar om ett förhindrande av föroreningar genom förbättrad 

produktionsteknik, producera mer hållbara produkter och integrera hållbar utveckling i 

affärsmodellen. För att företaget ska nå framgång ansåg han att företaget måste arbeta 

mot dessa frågor genom kontinuerlig förbättring och ha en gemensam vision med 

företagets intressenter. Litz (1996) poängterar att effektiv resurshantering ger 

strategiska fördelar för företaget om de genom Corporate Social Responsibility ser på 

miljö- och etikdimensionen som en möjlighet istället för ett hinder. Elkington (1994) 

definierade hållbarhet för företag som ett företag som bidrar till en hållbar utveckling 

genom att samtidigt leverera ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar, eller Triple 

Bottom Line. Enligt Bebbington (1999) handlar den hållbara utvecklingen till största 

delen om västvärldens hållbara utveckling, då det är västvärldens livsstil och 

affärsverksamheter som ligger till grund för skadlig miljöpåverkan.  

Vad som kan urskiljas under 1990-talet är att forskarnas inriktningar till stor del 

handlar om management och affärsetik, där framförallt intressentteorin dominerar (se 

appendix A), men att denna teori har utvecklats till mer detaljerade förgreningar. Vissa 

forskare menar på intressentteorin handlar om att reagera på samhällets påtryckningar 

på företaget att agera på ett visst sätt, andra menar på att det handlar om att balansera 

intressenternas intressen och företagets intresse, ytterligare andra anser att 

intressentteorin söker legitimitet från samhället och till sist att intressentteorin handlar 

om en moralisk förpliktelse. Dessutom tillkommer två nya syner på CSR, som en 

strategisk fördel och som ett verktyg till att uppnå en hållbar utveckling. Vad som bör 

poängteras är att dessa teorier utvecklas mot en samhällsbakgrund där miljöfrågor 

återigen blev en viktig fråga i samhällsdebatten på 1980-talet. Något som inte 

diskuterades i samma utsträckning på 1970-talet. Brundtland-rapporten, som handlade 

om hållbar utveckling, slog igenom 1987, men det finns en tidsfördröjning att ta hänsyn 

till innan forskare kan utveckla teorier kring detta. Därav började de första teorierna 

kring CSR och hållbar utveckling att komma fram på mitten av 1990-talet. Således 

tillkommer det forskare med specifikt fokus på hållbar utveckling till ämnesområdet 

under 1990-talet, varpå begreppet CSR får ytterligare en ny dimension. Där CSR tidigare 

har handlat om företagets roll i samhället, för att senare handla om hur CSR ska hanteras 

och vilka sociala frågor företagen bör ta ansvar för tillkommer nu också CSR som ett 

verktyg för hållbar utveckling och som kan utnyttjas strategisk av företagen. Dessutom 

tillkommer det fler forskare med just Corporate Social Responsibility som 
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ämnesområde, vilket tyder på att begreppet, som tidigare har varit en del av 

ämnesområdet management, har blivit ett eget ämnesområde i sig.  

2000 – 2013 

Crane, Matten och Spence (2008) drog slutsatsen att kärnan av CSR består av frivilliga 

aktiviteter, internalisering i beslutsfattandet av företagets externa påverkan, 

intressentorientering, förening av socialt och ekonomiskt ansvar, värderingar och 

utövande samt något utöver filantropi. Carroll och Shabana (2010) gjorde en 

litteraturstudie med fokus på vilken påverkan CSR har på företagets och näringslivets 

resultat och konstaterar att nästan sedan början av diskussionerna kring CSR har de 

affärsmässiga argumenten varit en del av utvecklingen, då CSR har den inbyggda 

förutsättningen att, genom att engagera sig i CSR-aktiviteter skulle företagen kunna 

förbättra omgivningen i det samhälle där de bedrev sin verksamhet och att sådana 

insatser skulle vara gynnsamt för företagets långsiktiga egenintresse. Enligt Falkenberg 

och Brunsæl (2011) pågår fortfarande en debatt om huruvida företagen engagerar sig i 

olika CSR-aktiviteter för att de är goda medborgare eller för att de tror att dessa CSR-

aktiviteter kommer att leda till en ökad lönsamhet för företaget, medan Bansal och Roth 

(2000) anser att företag motiverade till att bedriva synliga insatser för att förbättra sitt 

företags miljömässiga rykte har visat ge positiv effekt på företagets konkurrenskraft. 

Vidare påpekar Margolis och Walsh (2003) att åtskilliga studier har genomförts kring 

huruvida CSR påverkar företags finansiella resultat, och att åsikterna går isär. Det finns 

forskare som hävdar att CSR har en positiv påverkan på företagets lönsamhet medan 

andra forskare hävdar motsatsen. Enligt Godfrey et al (2009) bidrar ett företags goda 

rykte till att stärka den finansiella prestandan, snarare än att höja den. Genom detta 

straffas inte företag som arbetar med CSR lika hårt som företag som inte arbetar med 

CSR av intressenterna vid olika kriser och skandaler. Vanhamme och Grobben (2009) 

menar att i krissituationer är företag med en lång historia av CSR-arbete mer trovärdig i 

sin kommunikation till omvärlden än företag med en kort historia av CSR-arbete.  

Dessutom får företag som betraktas som socialt ansvarstagande av samhället fördelar, 

då deras varumärke, image och rykte förstärks i positiv bemärkning (Jenkins, 2006; 

Santos, 2011; Bhattacharya och Sen, 2004; Klein och Dawar, 2004). Shuili et al (2010) 

drog kom fram till att ett företag som engagerar sig i CSR-aktiviteter inte bara genererar 

en kortsiktig, positiv attityd bland företagets intressenter med ökad försäljning, ökad 
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attraktion som arbetsgivare och investeringar i företaget som resultat utan CSR 

förbättrar även företagets image långsiktigt, vilket stärker relationerna med företagets 

intressenter och deras åsikter om företaget (Shuili et al, 2010). Något som också stöds 

av Bansal och Roth (2000), Melo och Galan (2011) och Miles och Covin (2000). Flera 

forskare ansåg också att ett företag som betraktas som socialt ansvarstagande drar även 

nytta av sitt anseende inom näringslivet genom ökad förmåga att attrahera kapital och 

handelspartners. (Tsoutsoura, 2004; Husted och Allen, 2007). Företag som uppfattas ha 

ett starkt CSR engagemang har även ofta en ökad förmåga att attrahera och behålla 

medarbetare, vilket i sin tur leder till minskad omsättning av personal samt minskade 

rekryterings – och utbildningskostnader. Bra arbetsförhållanden leder också till ökad 

produktivitet och lägre felprocent i produktionen. Således kan företag gynnas av socialt 

ansvarsfulla åtgärder i fråga om arbetsmoral och produktivitet. (Tsoutsoura, 2004; 

Jenkins, 2006; Santos, 2011; Heal, 2005). På grund av de fördelar som CSR kan generera 

för ett företag ansåg Shuili et al (2010) att det är av vikt att företagen lyckas 

kommunicera ut sina CSR-aktiviteter till deras intressenter på ett trovärdigt sätt.  

Shuili et al (2010) menade på att trovärdigheten och värdeskapandet för företaget med 

sina CSR-aktiviteter beror på hur väl aktiviteterna passar med verksamheten. Om ingen 

logisk koppling finns mellan företagets verksamhet och deras CSR-aktiviteter minskar 

trovärdigheten och skepticismen ökar gentemot syftet med CSR-aktiviteterna. 

Intressenter brukar generellt sett tillskriva företagets motiv till CSR-aktiviteter med 

yttre och inre motiv. Det yttre motivet ses som att företaget försöker öka sina vinster 

med sina CSR-aktiviteter och det inre motivet ses som att företaget agerar utifrån en 

genuin oro för den fråga de belyser. Om intressenten uppfattar motiven som inre görs 

positiva associationer till företaget medan om intressenten uppfattar motiven som yttre 

motiv får CSR-aktiviteterna en negativ association, då intressenter sannolikt kommer att 

avstå från att dra positiva slutsatser om företagets image när de misstänker 

bakomliggande, egennyttiga motiv. Det är inte CSR-aktiviteterna i sig som gör 

intressenterna skeptiska utan snarare den negativa reaktionen som följs av misstanken 

om att en marknadsföringsstrategi verkar vara manipulativ eller vilseledande, vilket i 

sin tur kommer att leda till negativa reaktioner på CSR-aktiviteterna. Genom att erkänna 

både inre och yttre motiv i sin CSR-kommunikation, kan ett företag hämma 

intressentskepticism samtidigt som trovärdigheten för sitt engagemang ökar och 

goodwill skapas. (Shuili et al, 2010). Ett företag bör därför betona att deras CSR-arbete 
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är en symbios av sociala och affärsmässiga intressen, och de bör vara uppriktiga med att 

deras CSR-aktiviteter strävar efter att göra nytta för både företaget och samhället (Shuili 

et al, 2010). En slutsats som delas av Seong et al (2013). 

Forskare började också titta på strategiska konsekvenser av vilket förhållande företagen 

har till sina intressenter. Om företag arbetar konsekvent och proaktivt med CSR kan 

företaget skapa en stark position på marknaden och genom detta öka sina 

marknadsandelar (Fraj-Andrés et al, 2012; Perrini, 2006). Om de istället arbetar reaktivt 

kan detta leda till en motsatt effekt och företaget kan då straffas av intressenterna. (Fraj-

Andrés et al, 2012). Om företagets verksamhet påstås skada miljön, främja 

diskriminering eller om företaget stödjer kontroversiella sociala eller politiska 

ståndpunkter, även om de sker inom ramverket för lagar och normen i branschen, kan 

företaget utsättas för negativ publicitet och externa påtryckningar från engagerade 

intressenter. (Feddersen och Gilligan, 2001). Hur företaget reagerar på dessa 

påtryckningar beror på kostnaderna för företaget att tillmötesgå kraven från 

påtryckarna, vilken risk den negativa publiciteten har på att konsumenterna associerar 

varumärket med någonting negativt och om de kan vinna några konkurrensfördelar 

genom att vara tillmötesgående. (Spar och Mure, 2003). Reaktionerna från företagen på 

ansvarspåtryckningar kan kategoriseras som resistent, tillmötesgående och 

förebyggande där resistent innebär att företagen investerar lite eller ingenting i 

ansvarstagande, tillmötesgående innebär att minikraven uppfylls och förebyggande 

innebär att företagen arbetar aktivt med att ta ansvar och investerar mycket pengar i 

dessa aktiviteter. (Spar och Mure, 2003; Carroll, 1979; Clarkson, 1995). Engagerade 

intressenter eller aktivister tenderar att inte agera på egen hand utan ingår i nätverk 

med andra aktivister och intresseorganisationer genom internetbaserad 

kommunikation. (Feddersen och Gilligan, 2001; Seo och Kim, 2009; Bennet, 2003) vilket 

kan resultera i att företagets varumärke hålls gisslan i media tills företaget givit efter för 

påtryckningarna.  Företag som bemöter påtryckningar från intressenterna att ändra sitt 

beteende på ett proaktivt och innovativt sätt får en fördel gentemot sina konkurrenter 

(Schwartz, 2009). Däremot påverkar den befintliga företagskulturen hur påtryckningar 

hanteras och företagets innovationsgrad (Schwartz, 2009; Minoja et al, 2010). På grund 

av mimetiska isomorfer hos andra företag blir företaget riktmärket för branschens 

teknologiska framkant och därmed branschledande om de arbetar innovativt och 

proaktivt (Schwartz, 2009) då människor regelbundet ser sig omkring på andras 
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beteenden och använder dem som en guide för sina egna handlingar. (Göckenritz et al, 

2010). Falkenberg och Brunsæl (2011) menar också på att företag som är initiativtagare 

till CSR-aktiviteter får en tillfällig, strategisk fördel. Om dessa aktiviteter ger ett 

mervärde till företaget på något sätt, och inte kan kopieras omedelbart, kan dessa 

aktiviteter ge en strategisk fördel, tills de imiteras eller ersätts.  

Tsoutsoura (2004) och Porter och Kramer (2006) ansåg därför att det blir allt viktigare 

för företag att integrera CSR i organisationsstrukturen. De kom fram till slutsatsen att ett 

större antal företag än någonsin är engagerade i att allvarligt försöka definiera och 

integrera CSR i alla delar av sin verksamhet då det finns en ökad efterfrågan på 

transparens och allt större förväntningar på att företag ska mäta, rapportera och 

kontinuerligt förbättra sitt sociala, miljömässiga och ekonomiska resultat. För ett 

framgångsrikt genomförande är det dock viktigt att principerna för socialt 

ansvarstagande är en del av företagets värderingar och i den strategiska planeringen. 

(Tsoutsoura, 2004; Porter och Kramer 2006).  Storleken av verksamheten har en 

inverkan på vilka verktyg ett företag använder sig av för att strukturera sina CSR-

aktiviteter. Instrument kan vara uppförandekod, ISO-certifiering, 

hållbarhetsredovisning eller ha en anställd ansvarig för dessa frågor. (Graafland et al., 

2003). Enquist et al (2006) menar att certifiering är ett bra sätt för företag att visa sig 

seriösa och trovärdiga. En certifiering är ett utlåtande av en expert inom området där en 

stämpel på produkten bekräftar kvaliteten. Genom dessa typer av certifieringar får 

företagets intressenter en positiv bild av företaget. Esty och Winston, (2006, s. 10) 

refererad i (Darnall, Henriques och Sadorsky, 2010) kom fram till att företag som inte 

tillför miljötänkandet till deras affärsstrategi riskerar att missa möjligheter på 

marknader som alltmer formas av miljöfaktorer. Halme och Laurila (2009) menade på 

att det sätt som företag utövar CSR på kommer med all sannolikhet att påverka dess 

resultat, inklusive de ekonomiska resultaten. Om ett företag har integrerat CSR-

aktiviteter genom innovation i affärsmodellen kommer de nå andra resultat med sina 

CSR-aktiviteter då de ändrar företagets produktionsprocess än om CSR ses som en 

sidoaktivitet för att öka legitimiteten eller förbättra företagets rykte. (Halme och Laurila, 

2009). Hart och Milstein (2003) identifierade att företagen kan genom innovation 

utveckla nya produkter eller ta fram en ny service där den förväntade nyttan ger en 

förbättring av sociala och/eller miljömässiga värden samtidigt som företaget gör en 

vinst.  
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Wilson et al (2009) ansåg att det centrala i varje affärsmodell är företagets 

värdeerbjudande, som är de produkter, tjänster och den marknadsföring som resulterar 

i fördelar eller lösningar för kunderna. Skillnaden i företagets värdeerbjudande jämfört 

med andra företag är det som gör företaget unikt. Därför kommer affärsmodeller som 

syftar till att skapa ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat att ha en betydande 

påverkan på företagens hållbarhetsresultat, eftersom affärsmodellen förändrar 

företagets produktionsprocesser, produkter och marknadsföring. Verksamheten 

kommer därför att skapa och ta till sig nya värden som erbjuds kunderna än om de inte 

hade integrerat triple bottom line i affärsmodellen. Värdeskapandet bör inte ses endast 

som produktionsutveckling utan också som en organisatorisk filosofi där samarbete i 

värdeskapande också sprider sig ner i värdekedjan, vilket resulterar i mer robusta, 

effektiva och motståndskraftiga värdekedjor som gynnar alla deltagare. (Wilson et al, 

2009). Affärsmodellen måste se till att ekonomiska, miljömässiga och sociala värden 

fördelas rättvist över hela kedjan och möta behoven för dem med de absolut lägsta 

inkomsterna, vilket underlättar skapande av välstånd och förmögenhetsfördelning 

(Wilson et al, 2009; Hart och Milstein, 2003; Husted och Allen, 2007; Gholami, 2011). 

Denna affärsmodell kommer då att leda till en ekonomisk utveckling av lokala 

samhällen, vilket med tiden kommer att skapa en ny marknad för företaget att erbjuda 

sina värden och konkurrensfördelar kan därigenom skapas (Wilson et al, 2009; Husted 

och Allen, 2007; Gholami, 2011). Företagens mål är inte bara är att skapa ekonomiskt 

värde, de ska även skapa socialt och miljömässigt värde efter att hållbar utveckling 

hamnat på den globala agendan. De sociala och miljömässiga värdena måste behandlas 

på ett mer integrerat sätt om verkliga framsteg ska kunna uppnås inom hållbar 

utveckling (Elkington, 2004; Crane och Matten, 2010). Med förhållningssättet att 

hållbarhet kan skapa värde för både aktieägare och intressenter kan strategier och 

metoder som bidrar till ett ökat värde för företaget identifieras samtidigt som de nya 

strategierna och metoderna bidrar till en mer hållbar värld. Triple Bottom Line är de 

värden företaget skapar socialt, miljömässigt och ekonomiskt (people, planet, profit). 

(Crane och Matten, 2010).  Atkisson (2008) och Van Kleef och Roome (2007) 

identifierade CSR som ett viktigt verktyg för att uppnå hållbarhet i samhället. Van 

Marrewijk (2013) ansåg att företag med en CSR-strategi integrerar sociala och 

miljömässiga aspekter i sin verksamhet och redovisar öppet sina resultat för deras 

intressenter. 



 

24 
 

Hållbart företagande handlar om möjligheterna att upptäcka framtida varor och tjänster 

och hur de ska skapas och utnyttjas, av vem och med vilka ekonomiska, psykologiska, 

sociala och miljömässiga konsekvenser (Cohen och Winn, 2007) och att integrera de 

ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenserna av våra produktions- och 

konsumtionsmönster i form av utveckling som är avsedd för långsiktig hållbarhet (Van 

Kleef och Roome, 2007).  Resurseffektivitet, förhindrande av förorening, 

sammankoppling av samhället via Internet, ny teknik som drastiskt kan minska det 

mänskliga fotavtrycket på planeten och motverkan av befolkningsökning, fattigdom och 

ojämlikhet i samband med globaliseringen är faktorer som anses kunna ha stor 

påverkan på global hållbar utveckling.  Om hållbar utveckling ska kunna uppnås krävs 

det att företagens strategier och metoder för hållbara värden bemöter samtliga faktorer. 

(Hart och Milstein, 2003).  

Halme och Laurila (2009) menar att innovation innebär att företaget expanderar sin 

kärnverksamhet eller affärsmodell alternativt att nya affärsidéer skapas.  Målet med 

CSR-aktiviteterna är att utveckla nya produkter eller service och att den förväntade 

nyttan är en förbättring av sociala eller miljömässiga problem. För att företag ska 

konkurrera effektivt och därmed skapa aktievärde behövs frisk och utbildad arbetskraft, 

hållbara materiella och immateriella resurser. (Gholami, 2011).  Hart och Milstein 

(2003) menar att framtida ekonomisk tillväxt kommer att drivas av de företag som har 

möjlighet att utveckla banbrytande teknik som bemöter samhällets behov. De hållbara 

värden som framkommer ur forskning av ren teknik är centrala för ett företags strävan 

att positionera sig för utveckling och utnyttjande av framtida marknader. Ren teknik 

avser innovationer som skapar nya standardrutiner och kunskap och som inte belastar 

miljön. Med ny, ren teknik finns möjligheten för företag som är starkt beroende av 

fossila bränslen, naturresurser och giftiga ämnen att byta ut sina interna processer till 

teknik som är mer hållbar. Istället för att bara försöka minska de negativa effekterna av 

sin verksamhet kan företagen sträva efter att lösa sociala och miljömässiga problem 

genom intern utveckling eller genom att köpa in ny teknologi som löser 

hållbarhetsproblematiken direkt. Zollo et al, 2009 menade på att företag som investerar 

i rena tekniklösningar tenderar att utveckla fler nya metoder för långsiktig hållbarhet 

och skapa organisationer som stödjer en hållbar innovationsprocess. Innovation 

kommer därmed att positivt påverka sambandet mellan företagets mål och 

intressenternas mål, vilket leder till att företag automatiskt involverar sig i CSR-
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aktiviteter (Zollo et al, 2009). Minoja et al (2010) hävdade dock att det finns en risk i 

hämning av innovationsgrad, då intressenter kan vara resistenta till förändringar. 

Gholami (2011) ansåg att på grund av den ökade miljömedvetenheten, ökad brist på 

resurser samt kravet på öppenhet bör chefer gå mot att mer och mer använda CSR i 

verksamheten för att kunna skapa värde för sitt företag men även för samhället. Att 

minska utsläpp av föroreningar gör företaget miljöeffektivt då företagets produkter och 

processer minskar avfall och utsläpp från den löpande verksamheten. Mindre avfall 

innebär ett bättre utnyttjande av insatsvaror, vilket resulterar i lägre kostnader för 

råmaterial och avfallshantering och en högre effektivitet. (Hart och Milstein, 2003). Hart 

och Milstein, (2003) såg också att några företag har börjat se på hållbarhet som en 

affärsmöjlighet, som erbjuder möjligheter till sänkta kostnader och risker och ökade 

intäkter och marknadsandelar genom innovation, vilket förklarades av Santos (2011) 

och Morrison-Paul och Siegel (2006), att införandet av socialt ansvarsfulla lösningar i 

små och medelstora företag är direkt kopplad till större krav på effektivitet i den dagliga 

driften av företagets angelägenheter och dess värdeskapande processer. (Santos, 2011; 

Morrison-Paul och Siegel, 2006). I Garriga och Melés litteraturstudie (2004) återfinns de 

flesta teorier på 2000-talet under instrumentala teorier, främst med en strategisk 

infallsvinkel med forskare som Prahalad, Hammond, Hart och Christensen. 

Under 2000-talet fram till idag fokuserar forskningen mer på hur företag arbetar med 

CSR. Vad som är viktigt för läsaren att veta under denna period är att när forskarna 

pratar om värdeskapande, att kommunicera sina CSR-aktiviteter och risken med externa 

påtryckningar handlar detta i det yttersta om deras ansvar för sin påverkan på den 

sociala miljö dit de har flyttat sin produktion, vilket oftast är i ett utvecklingsland. Denna 

förflyttning av produktionsplats till utvecklingsländer är det som kallas för 

globaliseringen.  

CSR kom att i takt med globaliseringen handla om arbetarnas rättigheter och negativ 

miljöpåverkan i utvecklingsländer, dit produktionen flyttade, under det som kallas för 

globaliseringen. På 1970-talet fick företagen ändra sitt beteende på grund av 

lagstiftning. Detta beteende räknas dock inte som att företagen tog något ansvar då CSR 

är aktiviteter bortom judiska krav. Då lagstiftningen i utvecklingsländerna inte är lika 

omfattande som i västvärlden, men det är samma marknad som tidigare som företagen 

tjänar, finns samma förväntningar på företaget att agera enligt samma normer som finns 
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på den marknaden. Därmed kan de aktiviteter som bedrivs i utvecklingsländerna räknas 

som CSR, då företagen förväntningarna på företaget av intressenterna går bortom de 

juridiska kraven som finns i produktionslandet. Företagen engagerar sig därmed i 

aktiviteter, som av samhället anses vara etiskt och filantropiskt, för att skapa värden åt 

de samhällen företaget bedriver sin verksamhet i. Förutom detta finns det också ett 

tydligt mönster av diskussioner kring hållbar utveckling och företagens roll inom denna 

hållbara utveckling och hur detta kan hanteras strategiskt av företagen.  

Under 2000-talet hittar vi också fler forskare med huvudinriktning på Corporate Social 

Responsibility, men att precis som på 1990-talet med intressentteorin har detaljerade 

förgreningar av CSR uppstått (se appnedix A). Förutom företagsstrategi och affärsetik, 

har även forskare med inriktning på miljöförvaltning och innovation intresserat sig för 

ämnesområdet, vilket kan förklaras av debatten om hållbar utveckling och en insikt om 

planetens begränsade tillgång på naturresurser. Dessutom har forskare med 

kommunikation och marknadsföring som huvudinriktning etablerat sig i ämnesområdet 

En slutsats som kan dras av detta är att företag ser ett ökat behov av att kommunicera 

att de arbetar med CSR-frågor. Likt tidigare årtionden går det också att se att beroende 

på vilken inriktning forskarna har som undersöker CSR, tillkommer nya definitioner och 

synsätt på vad som är CSR. Kring millennieskiftet började CSR även innefatta företagens 

roll inom hållbar utveckling då företagens verksamhet är den största faktorn av negativ 

miljöpåverkan och hotar planeten och mänsklighetens framtida välfärd. CSR handlar 

därför idag också om företags förmåga att generera sociala, miljömässiga och 

ekonomiska värden (people, planet, profit) för både samhället och för företaget. 

3.1 Sammanfattning 

Från början handlade CSR om företagets roll i samhället för att på 1970-talet handla om 

en managementfråga och affärsetik vilket utvecklades till teorier om hur företag ska 

förhålla sig till sina intressenter på 1980-talet och hur de ska reagera på allmänhetens 

påtryckningar samt hur CSR-aktiviteter kan skapa fördelar för företaget. På 1990-talet 

uppstod förgreningar av intressentteorierna där forskare menar på intressentteorin 

handlar om att reagera på samhällets påtryckningar på företaget att agera på ett visst 

sätt, att det handlar om att balansera intressenternas intressen och företagets intresse, 

att intressentteorin söker legitimitet från samhället och till sist att intressentteorin 

handlar om en moralisk förpliktelse. Det som var nytt för 1990-talet är att på grund av 
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globaliseringen började samhället ifrågasätta arbetsförhållandena hos arbetarna i de 

länder som företaget förlagt produktionen i, vilket tidigare endast varit en fråga kring de 

anställdas arbetsförhållanden i hemlandet. Påtryckningar på företagen att ta ett socialt 

ansvar för de länder de lagt sin produktion i uppstod därmed. Kring millennieskiftet 

började CSR innefatta företagens roll inom hållbar utveckling, då företagens verksamhet 

är den största faktorn av negativ miljöpåverkan, även om miljöfrågan har varit en 

genomgående påtryckningsfaktor sedan starten, med undantag på 1970-talet då 

lagstiftning stillade debatten. På 1990-talet började de första forskarna med speciell 

inriktning mot Corporate Social Responsibility att dyka upp. På 2000-talet fram till idag 

anslöt sig fler forskare med huvudinriktning på Corporate Social Responsibility till 

ämnesområdet, men att precis som på 1990-talet med intressentteorin uppstod 

detaljerade förgreningar av CSR, som till exempel forskare med inriktning på 

miljöförvaltning och innovation som en strategifördel och marknadsföring och 

kommunikation. 
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4. Slutsatser 

Här presenteras de slutsatser som vi kommit fram till genom denna studie. 

Vad som kan sägas om innehållet och kategoriseringen av de teorier som finns om CSR 

och utvecklingen av CSR är att det återkommer ett mönster med tidsperioder när 

forskningens fokus på CSR ändras. Detta är anledningen till varför CSR inte har en 

gemensam, rak, teoretisk definition. Med olika synvinklar framkommer olika resultat. 

CSR förefaller att definieras beroende på forskarens ämnesområde, inriktning och motiv 

samt vilken samhällsdebatt som är dominerande för stunden. 

Corporate Social Responsibility (CSR) grundar sig i synen på företagets roll i samhället. 

Företaget är samhällets främsta ekonomiska institution och verkar för att tjäna 

samhället med att erbjuda samhället de varor och tjänster som det efterfrågar och ska 

göra detta med vinst. Detta innebär att det är samhällets intressen som styr företagens 

intresse. Samhällets kultur, normer och värderingar påverkar företagens 

produktionsprocesser då samhället även är intresserat av hur företagen tjänar 

samhället. Även om företagets främsta intresse är att vinstmaximera, underordnas det 

av den absolut mest grundläggande rollen ett företag har, att tjäna samhället. CSR är 

därmed symbiosen mellan företagets intresse, att vinstmaximera, och samhällets 

intressen, då CSR syftar till att vara lyhörd för samhällets krav och förväntningar på hur 

företaget ska serva samhället. CSR skapar genom detta fler värden än ekonomiska 

värden för företaget. De företag som inte integrerar CSR i sin affärsmodell kommer att 

möta påtryckningar från intressenter och samhället då de inte anser att företaget agerar 

enligt deras önskemål. CSR kan därmed tolkas som ett resultat av samhällets 

påtryckningar på företag att agera mer etiskt. 

CSR är de aktiviteter som företaget gör bortom de ekonomiska och juridiska kraven (att 

följa lagstiftningen) som finns på ett företag och inkluderar etiskt beteende och 

filantropiska aktiviteter. Att endast möta företagets ekonomiska intresse och följa lagen 

ses inte som att vara ansvarsfullt beteende.  

CSR har sedan början av utvecklingen setts som aktiviteter som ger affärsmässiga 

fördelar. Företag som inte engagerar sig i CSR-aktiviteter kommer inte att få legitimitet 

av intressenter och samhället att fortsätta bedriva sin verksamhet. Detta är den främsta 

anledningen till varför företag söker att skapa fler värden än bara vinstmaximering. 
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Genom CSR-aktiviteter säkerställer företag att de legitimerar sin verksamhet vilket gör 

att de får långsiktiga, positiva resultat av sitt CSR-arbete. Dessutom skapar CSR värde för 

företaget genom att företags rykte förstärks, vilket kan ha positiv utveckling på 

försäljningen, minskad omsättning av personal och därmed minskade rekryterings – och 

utbildningskostnader samt ökad produktivitet och lägre felprocent i produktionen. 

Företag får konkurrensfördelar genom att besvara påtryckningar från intressenter med 

innovativa lösningar. CSR-aktiviteter minimerar risken för företag att utsättas för 

påtryckningar om ändrat beteende och eventuell negativa associationer som kan göras 

till företaget och dess varumärke vilket kan finansiellt skada företaget. Kostnader kan 

också minskas genom effektivare produktionsprocesser. Företag kan dessutom hitta nya 

och till tidigare ej riktade marknader med sitt CSR-arbete. CSR skapar dock inte bara 

värden för företagen. Genom att företagen måste anpassa sin verksamhet till samhällets 

krav på etiskt uppförande uppstår också sociala och miljömässiga värden som till 

exempel ökade arbetarrättigheter, förbättrad arbetsmiljö, minskade utsläpp samt lägre 

energiförbrukning genom förbättrade produktionsprocesser samt genom nya 

produkter.
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