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de företag som ställt upp på intervjuer. Slutligen ett tack till vår handledare Christer Holmén 

som varit en bra inspirationskälla.  
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Abstract  
 

CSR, Corporate Social Responsibility, has become an increasingly important phenomenon in 

today's society. This study aims to investigate and identify the underlying factors that affect 

incentives for CSR in the Norwegian fish farming industry. 

  

The thesis was conducted in the form of a qualitative multi-case study were we interviewed 

five Norwegian fish farming companies using a semi-structured interview guide. Empirical 

data showed that there are significant differences in the companies views on CSR depending 

mainly on size. Finance was proven to be the strongest incentive for CSR. However, there 

were exceptions where idealistic incentives also proved to be of importance. 

 

In the analysis, clear links were made between empirical data and both stakeholder theory and 

Carroll's pyramid. It also showed several factors that are critical for CSR and the barriers / 

problems experienced in connection with such work. In the conclusion, we concluded that the 

authorities were the stakeholders who had the greatest impact on companies' CSR work. We 

also discuss the factors that determine whether a company's CSR work arises from financial 

or idealistic incentives. 

 

This paper is written in Swedish. 

 
Keywords: Corporate social responsibility, Norwegian fish farming industry, incentives, 

idealism, stakeholder theory   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

Sammanfattning 
 

CSR, Corporate Social Responsibility, har kommit att bli ett allt viktigare fenomen i dagens 

samhälle. Uppsatsens syfte är att undersöka och identifiera bakomliggande faktorer som 

påverkar vilka incitamenten är för CSR inom norsk fiskodlingsindustri.  

 

Uppsatsen utfördes i form av en kvalitativ flerfallsstudie där vi genomförde semistrukturerade 

intervjuer med fem norska fiskodlingsföretag. Empirin visade att det finns stora skillnader i 

företagens syn på CSR beroende på storlek. Ekonomi visade sig vara det starkaste 

incitamentet för CSR, dock fanns undantag där även idealistiska incitament visade sig vara av 

betydelse. 

 

I analysen kunde tydliga kopplingar göras mellan empirin och både intressentteorin och 

Carroll’s pyramid. Det framkom även tydliga förklaringar till vilka faktorer som är avgörande 

för CSR och vilka hinder/problem som upplevs i samband med sådant arbete. I slutsatsen kom 

vi fram till att myndigheter var den intressent som hade störst påverkan på företagens arbete 

med CSR. Vi diskuterar även vilka faktorer som avgör om ett företags arbete med CSR 

uppstår genom ekonomiska eller idealistiska incitament. 

 

Nyckelord: Corporate social responsibility, Norsk fiskodlingsindustri, incitament, idealism, 

intressentteorin
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1 Inledning  
 

 

I det första kapitlet introducerar vi uppsatsämnet med en övergipande bakgrund om ämnet 

som sedan följs upp med en kort beskrivning av begreppet CSR. Därefter följer 

forskningsöversikten, vilken ligger till grund för problemdiskussion. Detta leder fram till syfte 

och problemformulering. Kapitlet avslutas med studiens avgränsningar. 

 

 

Denna uppsats kommer behandla norsk fiskodlingsindustrin utifrån ett perspektiv på CSR, 

Corporate Social Responsibility. Inspiration till uppsatsämnet har vi fått av CSR Norge, ett 

nätverk som verkar för ett ökat samhällsansvar inom näringslivet, vilka även fungerat som en 

bra kontakt under uppsatsens gång. Kortfattat kommer vi behandla vilka incitamenten för 

arbete med CSR är inom branschen. Förhoppningsvis kan resultatet användas för att visa hur 

läget ser ut inom branschen samt vilka potentiella förändringar som kan verka positivt. CSR 

definieras kortfattat som insatser företag gör på frivillig basis vilka bidrar till en hållbar 

samhällsutveckling avseende miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Odlad fisk är Norges tredje största exportvara (SSB 2011a) och utgör en viktig del av det 

norska näringslivet. Årligen produceras cirka 1.2 miljoner ton fisk varav 90 procent utgörs av 

lax. Totalt omsätter fiskodlingsbranschen närmare 30 miljarder NOK om året. Industrin är en 

av Norges mest växande och har en årlig tillväxt på 6-7 procent (SSB 2011b). I samband med 

den snabbt växande fiskodlingsindustrin har en mediedebatt blossat upp om huruvida 

fiskodlarna tar ansvar ur ett hållbarhetsperspektiv. Debatten kretsar främst kring miljömässiga 

aspekter och både branschen i sig och ansvariga myndigheter får utstå kritik för bristande 

ansvar (Evensen 2013; Holmboe, Bang & Engdahl 2013). Fiskodlingsföretagen kritiseras från 

flera håll för att deras anläggningar på olika sätt hotar både närliggande miljö och bestånden 

av vild fisk (Neiden 2013). Ses debatten utifrån ett helomfattande CSR-perspektiv nämns inte 

de andra delarna i lika stor utsträckning som de miljömässiga aspekterna. Den uteblivna 

kritiken betyder inte automatiskt att sådant arbete förekommer, utan bara att det inte 

uppmärksammats i media, vilket gör att vi tycker detta är ett intressant fenomen att 

undersöka. Det finns indikationer på brister i fiskodlarnas arbete med CSR, både ur ett 

miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Från omgivningens sida efterfrågas att 

branschen själva skapar och implementerar bättre standarder för CSR 

(Havforskningsinstituttet 2011; Rare 2006).  

 

Fiskodlingsindustrin innehar en viktig roll som framtida matförsörjare åt jordens kraftigt 

ökande befolkning. Jämför man fiskodlingsindustrin med andra former av djuruppfödning är 

det den överlägset mest energieffektiva. En odlad fisk behöver mellan 0.8 och 1.2 kilo foder, 

beroende på storlek, för att växa ett kilo. Detta jämfört med exempelvis grisar och kor som 

behöver tre respektive åtta kilo foder att växa lika mycket (Bright water fish u.å.) Dock finns 

en möjlig paradox när man utifrån detta argument framhåller odlad fisk som en hållbar 

försörjningsmetod. Tar inte industrin sitt ansvar och arbetar på ett hållbart sätt kan 

plusfaktorerna från energieffektiviteten komma att ätas upp av andra brister och industrin 
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kommer då varken kunna anses som hållbar eller energieffektiv. Det är därför viktigt att 

Norge, som en av världens ledande producenter av odlad fisk, har standarder för att 

produktion utförs med hållbara metoder. Inte bara ur ett miljömässigt perspektiv utan även 

utifrån ekonomiska, sociala och etiska aspekter (Lofotsposten 2013; SustainableBusiness 

2011). 

  

Vilka incitament är det då som styr i vilken utsträckning norska fiskodlingsföretag är beredda 

att arbeta med CSR? Kan det vara så att det finns företag inom branschen som är på väg att 

följa den utveckling som ses i vissa andra branscher, att arbete med CSR inte längre endast 

handlar om att skapa goodwill med avsikt att det i framtiden ska ge en ekonomisk avkastning? 

På senare tid har begreppet idealism i samband med företags arbete med CSR blivit allt 

vanligare. Med idealism åsyftas i sammanhanget företag som inte tänker främst på vinst, utan 

även på att göra det rätta för samhället, medmänniskor och omgivning (Gustavsson 2012). En 

av mest kände idealisten inom näringslivet är troligtvis Yvon Chouinard som med sitt företag, 

Patagonia, visat världen att framgångsrikt företagande kan fokusera på hållbarhet, humanism, 

filantropi och miljömedetvenhet snarare än att bedrivas som en vinstmaximerande maskin 

(Chouinard 2005 ss 254-260). 

 
“I always say we’re running Patagonia as if it’s going to be here a hundred years from 

now, but that doesn’t mean we have a hundred years to get there” (Chouinard 2005, s. 

254). 
 

1.2 Definitioner av Corporate Social Responsibility 

 

Det finns ett flertal olika, men ändå snarlika, definitioner av CSR. Den mest citerade återfinns 

i Bruntlandsrapporten från 1987: 

 

”Development that meets the need of the person without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs” (Tidström 2008, s. 53). 

 

Europeiska Unionens definition lyder: 

 

”A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their 

business operations and their interaction with their stakeholders on a voluntary basis” 

(Tidström 2008, s. 53). 

 

Tidström (2008) benämner CSR som en nyckel för framtida företagande. I en omgivning där 

konkurrensen blivit allt hårdare och det ekonomiska läget alltmer instabilt är det en 

nödvändighet för företag att visa upp hållbara värderingar som intressenter kan identifiera sig 

med på ett mer långsiktigt plan. Sådant arbete gäller framförallt för börsnoterade företag där 

investerare inte bara analyserar ekonomiska aspekter – lönsamhet och marknadsvärde utan 

även tar hänsyn till företagets hållbarhetsarbete i allmänhet och CSR i synnerhet (Tidström 

red. 2008, s. 5, 10). 

 

CSR handlar i grund och botten om hur företag, på frivillig basis, arbetar på ett sätt som ger 

avkastning till samhället. Inte bara i form av ekonomisk avkastning utan även genom ett 

handlande som bidrar till både sociala och miljömässiga fördelar för samhället. En viktig 

aspekt för att företag ska lyckas med CSR är att de hittar en balans mellan de olika 
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perspektiven samt utnyttjar resurser på ett sätt som tillfredställer dagens behov utan att riskera 

nästkommande generationers dito (Grankvist 2012, ss 15-17).  

 

1.3 Forskningsöversikt 

 

 

I forskningsöversikten ges en sammanfattande nutidsbild av forskning kring incitament för 

CSR, vilket senare kommer utgöra delar av uppsatsens teoretiska referensram. 

Forskningsöversikten ligger även till grund för problemdiskussionen vilket senare mynnar ut i 

syfte och problemformulering.   

 

 

1.3.1 Översikt på forskning om incitament för CSR 

 

Enligt Doane (2005) har CSR kommit att bli ett av det viktigaste verktyget för näringsliv och 

regeringar för att förändra sociala, ekonomiska och miljömässiga element. Begreppet CSR 

blir ofta förknippat med, ibland felaktiga, incitament; som att arbete med CSR kommer 

effektivisera och motivera hela verksamheten, att konsumenter kommer ställa enorma krav på 

att företag ska arbeta med CSR eller att investerare uteslutande söker investeringsformer som 

anses hållbara. Några antaganden gäller givetvis för vissa företag och i vissa sammanhang. 

Men för majoriteten av företagen identifieras, märks inte eller existerar inte sådana 

antaganden. Således blir det frivilliga arbetet med CSR inte lika intressant och de företagen 

arbetar vidare utifrån det traditionella incitamentet på marknaden – att tjäna pengar.  

 

Mazurkiewicz (2004) har i sin studie kartlagt vilka huvudsakliga faktorer som verkar som 

incitament för arbete med CSR. Studien fokuserar på incitament som kan härledas till press 

från omgivningen. Incitamenten fördelas mellan ekonomiska, sociala och politiska. De 

incitament som framkom i studien verkar på olika sätt beroende på en rad omständigheter. 

Enligt författaren är den vanligaste orsaken till att ett potentiellt incitament blir ett verksamt 

incitament att ett företag förutser eller blir utsatta för en CSR-relaterad risk vilka utgör ett hot 

mot deras image. Utifrån dessa hot om risk skapas incitament starka nog för att företaget ska 

intensifiera sitt arbete med CSR.  Belz och Schmidt-Riediger (2009) har i sin studie belyst 

incitament för CSR inom matindustrin med fokus på kundpress. De menar att incitament, i 

större utsträckning, skapas på marknader vars konsumenter har hög känslighet för 

socioekonomiska och socialekologiska faktorer. Vidare beror det även på vilka valmöjligheter 

konsumenten har inom respektive segment samt i vilken grad valen av bra produkter ger en 

självuppfyllande effekt. Artikeln föreslår att det finns skäl att anta att företag positionerade på 

en marknad som uppfyller nämnda kundrelaterade incitament, med fördel bör intensifiera och 

profilera sig med CSR-relaterade insatser. 

 

På forskningsfronten avseende CSR inom matindustrin kan tendenser till att CSR blivit ett allt 

viktigare verktyg ses. Det främst aktörer, vilka riktar sig mot konsumenter som sätter högt 

värde på produkter och dess ursprung, som i högst grad arbetar med CSR. Utvecklingen för 

industrin ses ändå som lovande och en praxis där livsmedelsföretag ställs inför ett 

ansvarsutkrävande i deras roll som hållbara aktörer har börjat etableras. Ett problem med CSR 

inom livsmedelsindustrin är att enskilda aktörer har svårt att påverka industrin som helhet. För 

att en positiv utveckling ska ske inom ett visst område krävs ofta att hela branschen går ihop 
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och gemensamt etablerar standarder för hur arbete med CSR ska utformas. En sådan 

utveckling kräver, enligt författaren, att andelen medvetna konsumenter som ställer krav på 

produkters ursprung  och framställning ökar. I dagsläget utgör dessa en alltför liten grupp 

vilket gör det svårt att skapa en omgivningspress som kan tvinga fram ett mer ansvarsfullt 

företagande ur ett hållbarhetsperspektiv (Hartmann 2011). 

 

Inom forskningen har ett antal förklaringsmodeller tagits fram för att försöka skapa en djupare 

förståelse för hur CSR i praktiken kan användas. En vanligt förekommande modell är 

Carroll’s (1991) four part model vilken kan liknas vid en pyramid där olika steg måste 

uppfyllas i ordning innan man kan klättra vidare. Stegen är ekonomiskt ansvar, juridiskt 

ansvar, etiskt ansvar och slutligen filantropiskt ansvar. Ett företag måste alltså uppnå var och 

ett av stegen innan man kan gå vidare till nästa. Utifrån det översta steget i Carroll’s pyramid, 

det filantropiska, diskuterar Shaw och Post (1993) om företags arbete med CSR verkligen kan 

ses som sann filantropi eller om målet med sådant arbete enbart kan härledas till ekonomiska 

drivkrafter. Enligt författarna kan frågan inte besvaras med ett svar. Det som kan ses som 

filantropi hos företag kan å ena sidan vara en medveten strategi om att skapa goodwill vilket 

sedermera beräknas ge företaget en form av framtida ekonomisk avkastning. Å andra sidan 

kan sådan filantropi vara en blandning mellan sann altruism och god samhällsmedborgaranda. 

I det senare fallet är företagets primära drivkrafter de filantropiska och det ekonomiska 

hamnar som ett sekundärt mål som, inte nödvändigtvis men förhoppningsvis, uppfylls (Shaw 

& Post 1993). 

 

En annan teori som med åren blivit mer förknippad med CSR är intressentteorin. Intresset för 

den har växt fram då det blivit alltmer uppenbart att företag inte längre endast kan ha 

ekonomisk vinst och avkastning som primära mål. Det har blivit viktigare för företag att 

hänsyn till sina intressenter och dess intressen. Intressen som ofta berör aspekter inom CSR 

(Russo & Perrini 2009).  

 

1.4 Problemdiskussion 

 

Ett dilemma inom tidigare forskning är huruvida företags CSR anses bedrivas genom 

ekonomiska eller idealistiska incitament. Shaw och Post (1993) menar att företag kan verka 

med en utgångspunkt i det idealistiska. Det finns idag företag som hävdar att deras arbete med 

CSR har sin utgångspunkt i det idealistiska. Samtidigt ifrågasätter de om det går det att 

komma ifrån det som enligt många ses som en absolut sanning, att företagande handlar om att 

gå med vinst och att skapa monopol.  

 

Utifrån en mer övergripande aspekt av incitament för CSR finns flera luckor som tas upp i 

tidigare forskning. En del som tas upp är de oklarheter som finns kring själva begreppen och 

hur de egentligen verkar. Det som Doane (2005) beskriver som en naiv uppfattning om att 

initiala incitament för CSR inte behövs, utan att belöning automatiskt kommer efter att sådant 

arbete startat, medför svårigheter i att skapa korrekta uppfattningar om begreppen. Det finns 

även risker med den generella uppfattningen om att det skulle förkomma en slags kausalitet 

kring hur CSR verkar. Att de förutfattade meningar som Doane (2005) ifrågasätter är 

tveksamma råder inga tvivel om. Ingen av undersökta forskare visar att det skulle finnas en så 

godtycklig uppfattning. Snarare visar de att relationen mellan CSR, incitament och belöning 

är en komplex sammansättning och att det krävs unika, skräddarsydda metoder för ett företag 

att bli framgångsrika med sådant arbete. Dock finns en viss oenighet i hur incitament för CSR 

skapas där det dels råder skilda åsikter om varifrån krav och påtryckningar kommer och dels 
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meningsskiljaktigheter om vad som kommer först, en satsning på arbete med CSR eller krav 

från omgivningen på att satsningar på CSR ska göras. Att besvara frågan är i sig irrelevant, 

tidigare forskning visar att arbete med CSR kan uppstå på båda sätten. Dock relateras CSR 

som uppstått efter press utifrån med ekonomiska incitament medan ett eget initierat arbete 

med CSR i större utsträckning kan kopplas till filantropi och idealism (Mazurkiewicz 2004); 

Russo & Perrini 2009).  

 

Ett tydligt exempel på meningsskiljaktigheter i fråga om hur incitament uppstår kan ses i en 

jämförelse mellan Carroll’s etablerade four part model och den på senare tid välanvända 

intressentteorin. De båda teorierna tar avstamp i helt olika synsätt där Carroll’s modell, likt en 

behovstrappa, baseras på stegvis uppfyllda kriterier där slutsteget utgörs av filantropi. 

Intressentmodellen å sin sida tar endast hänsyn till intressenternas intressen och man kan, vid 

en jämförelse med Carroll’s modell, hävda att de olika stegen i Carroll’s trappa kan ses vid 

vilken tidpunkt som helst hos intressentteorin beroende på typ av krav. Dock kan 

intressentteorin knappast användas som en förklaring till att CSR skulle kunna användas med 

filantropiska baktankar, något som däremot Carroll’s modell ger utrymme för. Utifrån detta 

resonemang kan en tydlig skillnad ses mellan två modeller som kan tyckas beskriva samma 

sak men som, med ett par pragmatiska glasögon, utgör en tydlig skillnad i hur man ser på 

CSR beroende på vilket perspektiv man har (Carroll 1991); Russo & Perrini 2009). 

 

I den forskning som specificerar sig på CSR inom livsmedelsindustrin visas att en betydande 

aspekt för att CSR ska kunna etableras mer inom branschen är att konsumenter ställer mer 

krav på livsmedelsföretagen. Ytterligare problem är att det är svårt för ett företag, inom ett 

specifikt livsmedelssegment, att själva skapa en CSR-profil som uppmärksammas och 

uppmuntras av omgivningen (Hartmann 2011).  

 

1.5 Syfte  

 

Att undersöka och identifiera bakomliggande faktorer som påverkar vilka incitamenten är för 

CSR inom norsk fiskodlingsindustri.  

 

1.6 Problemformulering 

 

För att nå fram till vårt syfte utgår vi ifrån ett antal delproblem. Vår huvudsakliga 

problemformulering är att ta reda hur man ser på incitament för CSR ur fiskodlarnas 

perspektiv. Vidare vill vi också identifiera vilka intressenter och faktorer som är avgörande 

för hur incitamenten för undersökt fall skapas och hur de kan utvecklas i framtiden. Vi riktar 

även fokus på att reda ut huruvida incitament för CSR hos undersökt fall är av ekonomisk 

eller idealistisk karaktär. 

 

1.7 Avgränsning 

 

Då vi endast vill fokusera på fiskodlarnas perspektiv har ett flertal relevanta aktörers åsikter 

lämnats utanför studien, exempelvis myndigheter, detaljhandel, leverantörer och 

konsumenter.  
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2 Metod 
 

 

I följande kapitel förklaras och motiveras vilka metoder vi valt för vår uppsats. Här redogör 

vi för val av studiedesign, forskningsansats, metod, insamlingsteknik, urval samt 

bearbetnings- och analysverktyg. Avslutningsvis för vi en kritisk metoddiskussion. 

 

 

2.1 Studiedesign  

 

Vi har använts oss av en flerfallsstudie som design. Vi valde denna design då vi avsett att få 

fram ett resultat som ger en samlad och representativ bild av hur hela fiskodlingsindustrins 

incitament för CSR ser ut ur fiskodlarens perspektiv (Alvesson & Sköldberg 2008, s, 17). Det 

skulle därför inte räcka med att bara använda sig av ett fall. Ett ytterligare motiv för valet är 

att vi vill att resultatet ska avspegla vad fiskodlarna som helhet, som grupp, anser om 

incitament och CSR. Således har vi samlat in data från ett antal fall vilka sedan kommer 

representera en gemensam grupp, fiskodlingsindustrin, i resultat, analys och slutsats (Yin 

1997, ss 14-15).  

 

2.2 Forskningsansats  

 

Vidare har en abduktiv ansats använts. Vi har under uppsatsens gång befunnit oss mellan en 

deduktiv och induktiv ansats. I ett tidigt skede förhöll vi oss deduktivt då vi vid insamling av 

empiri utgick från vår teoretiska referensram och utifrån den sammanställdes intervjufrågor. 

Efter ett antal intervjuer uppkom flera faktorer som inte tagits upp i tidigare teori, varpå vi 

modifierade teoriavsnittet utifrån den nya formen av data. Detta anser vi har förstärkt 

teoriavsnittet som analysverktyg. Vi har således använt oss av en abduktiv ansats där vi 

pendlat mellan teori och empiri (Alvesson & Sköldberg 2008, ss 54-55). 

 

Vår syn har under uppsatsens gång till stora drag inneburit en tolkning i den hermeneutiska 

skolan. Vi har ämnat undersöka åsikter och attityder som fiskodlare har om incitament för 

CSR och vi såg det därför som nödvändigt att göra detta genom en hermeneutisk tolkning. 

Vår ambition har varit att hela tiden att visa vår tolkning, inte få fram någon absolut sanning, 

vilket vi inte anser kan finnas i vald studie. Vi upplever också att vår tolkning växt fram i takt 

med att nya erfarenheter och intryck tillkommit under studiens gång (Bryman 2008, ss 30-31, 

507-509). Ett ytterligare argument för den hermeneutiska tolkningen har varit vår 

intentionella inställning vilket avser att vi helt förhåller oss till intervjuobjektens svar och 

förlitar oss på att dessa är självständigt och oberoende grundade (Starrin och Svensson 2006, 

ss 75-76). 
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2.3 Val av metod 

 

För att genomföra denna flerfallsstudie har vi använt oss av en kvalitativ ansats. Valet 

upplevdes som självklart då vi ämnat få en djupare förståelse för fiskodlarnas perspektiv på 

incitament för CSR samt hur befintliga incitament för sådant arbete ser ut idag. I många fall 

kopplas kvalitativ forskning ihop med induktion men för denna studie ansåg vi det som 

nödvändigt att grunda studien utifrån både teori och empiri. Studien är alltså en kvalitativ 

abduktion. Vi upplevde det som nödvändigt att insamlad data hade ett visst djup, ett djup som 

inte gått att få genom kvantitativ forskning och som även hade blivit mindre användbar inom 

denna typ av samhällsvetenskaplig forskning (Alvesson & Sköldberg 2008, s, 18). Vi fann 

dessutom att våra frågeställningar bäst besvarades genom en kvalitativ metod. CSR, och 

incitament för sådant arbete, var svåra att mäta med kvantifierbar data och vi såg det därför 

som nödvändigt att få mer detaljerad och beskrivande data (Bryman 2008, ss 345-346). 

 

Den typ av information vi behövt har alltså varit av kvalitativ typ. Vi såg det som nödvändigt 

att genomföra intervjuer för att få relevant information om fiskodlarnas uppfattning som vi 

sedan kunde tolka och förstå (Alvesson & Sköldberg 2008, s, 17). För att kunna ställa 

relevanta frågor har det krävts att vi haft kännedom om vilka incitament för CSR som är 

vanligt förekommande generellt sam att vi varit insatta i respektive respondents verksamhet. 

Den information om verksamheten vi behövt har handlat om verksamheten generellt och, om 

sådan information funnits, det arbete med CSR de redan utför. Iakttagelser eller deltagande av 

studieobjekt såg vi inte som nödvändigt utan det är bara själva intervjuerna som varit 

relevanta (Rienecker & Stray Jörgensen 2011, ss 293-295). 

 

2.4 Insamlingsteknik 

 

Insamlingen av data har gjorts uteslutande från intervjuer. På grund av de geografiska 

avstånden, dels mellan Borås och Norge, och dels mellan de olika fiskodlarna, insåg vi att det 

inte skulle vara möjligt att genomföra intervjuerna genom personliga möten. Våra enda 

alternativ har då varit att genomföra intervjuerna via telefon eller Skype. Vissa intervjuer har i 

efterhand kompletterats genom frågor via mejl om vissa uppgifter saknats (Bryman 2011, s. 

422). 

 

Intervjuerna har skett i semistrukturerad form. En modell vi sett som ofrånkomlig då vi, till 

viss del, utgått från den teoretiska referensram som gjorts. Vi har även försökt uppmuntra och 

bjuda in till frågeställningar som legat utanför intervjuguiden. Vi har inte hållit oss till någon 

viss ordning i guiden eftersom vår ambition varit att intervjuerna ska ta formen av ett samtal 

där respondenten uppmuntrats att berätta relativt fritt för att ge oss en så bra helhetsbild som 

möjligt. Givetvis har vi, vid samtliga intervjuer, täckt in alla frågor från guiden. Vilken tyngd 

som lagts på de olika frågorna har varierat beroende på hur intervjuerna har utvecklas och 

vilka frågor som respondenten haft mest åsikter om. Likaså har en rad uppföljningsfrågor 

ställts, exempelvis i samband med att respondenten själv nämner aspekter som inte täckts upp 

i intervjuguiden. Intervjuguiden mejlades ut till respondenterna några dagar före respektive 

intervju. Detta för att de skulle kunna förbereda sig och ha tillräcklig information för att 

kunna besvara samtliga frågor samt att mest lämpad person från företaget utses för intervjun 

(Bryman 2011, s. 206, s. 415).  
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2.4.1 Urval 

 

Vi har använt oss av ett kvoturval. Kvoturval ansåg vi som bäst lämpat av ett flertal 

anledningar. Dels är populationen, fiskodlarna, en något komplex population och det finns 

signifikanta skillnader dem i mellan. För att få ett så representativ stickprov som möjligt såg 

vi det som passande att vi själva gjorde dessa val, snarare än att låta slumpmässiga strata eller 

kluster avgöra. Vår avsikt har varit att försöka välja respondenter som speglar variationen 

inom branschen. De faktorer som legat till grund för våra val är storlek och CSR-profil. 

Företagens hemsidor och årsredovisningar är det som legat till grund för våra urvalsattribut. 

För att finna respondenter skickade vi ut ett hundratal förfrågningar till företag via mejl med 

förhoppning att knyta an fem till åtta av dessa. Av de positiva svar vi fick valde vi ut fem 

företag vilka vi ansåg täcka in de olika variationer vi var ute efter (Bryman 2011, ss 197-198, 

s. 346).  

 

2.5 Bearbetning och analys av datamaterialet 

 

Varje genomförd intervju sammanställdes och transkriberades omgående. Transkriberingen 

gjordes från ljudinspelningar av skypeintervjuerna. Detta gjorde vi dels för att förenkla 

kommande empiriavsnitt men även för att se kopplingar till uppsatsens syfte och vår 

teoretiska referensram. Dessutom ledde vårt tidiga arbete med transkriberingar till en bra 

struktur då vi lättare fick fram viktiga detaljer som vi annars riskerat missa. En ytterligare 

aspekt var att vår tidiga bearbetning av transkriberingar gjort det lättare för oss att 

kategorisera upp respondenternas svar vilket gav oss en bra överblick inför både empiri och 

analys (Rienecker & Stray Jörgensen 2011, ss 295-297). 

 

2.6 Studiens tillförlitlighet och giltighet 

 

För att öka studiens validitet, eller giltighet som är ett mer passande begrepp vid kvalitativa 

studier, har intervjuguiden utformats i samråd med CSR Norge, vilka inspirerat oss till val av 

uppsatsämne. Då ett sekundärt mål med studien varit att de ska kunna använda sig av studien 

har vi haft en löpande dialog med dem i samband med utformning av intervjumallen. På så 

sätt tror vi att studiens giltighet ökat då frågornas kvalité och relevans stärkts genom detta. 

Det finns svårigheter i att förstärka validiteten i en kvalitativ studie, och då speciellt 

externvaliditet vid flerfallsstudier. Vi anser dock att studien har en relativt hög grad av 

överförbarhet, vilket kan liknas vid externvaliditet (Bryman 2011, ss 49-53). 

 

Vi tror att de tolkningar och slutsatser vi kommit fram till även kan överföras och användas i 

andra liknande kontexter (Bryman 2011, s. 355). En form av giltighet vi anser som bra i 

uppsatsen är att vi har en stark empirisk förankring, att vår tolkning av empirin är en korrekt 

avspegling av verkligheten (Starrin och Svensson 2006, ss 180-181). 

 

Studiens tillförlitlighet ser vi som stark då vi varit noga med att dokumentera hur vi gjort 

studien och vilka metoder vi använt oss av. Vi anser således att studien i stor utsträckning kan 

replikeras av andra på ett korrekt sätt. Dock är det svårt att få fram samma resultat vid en 

replikering då kvalitativa studier är gjorda under speciella sociala situationer som är svåra att 
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återskapa. Man måste också vara medveten om att attityder och åsikter kring vår 

forskningsfråga förändras snabbt vilket även det medför en svårighet i att återskapa studien 

och komma fram till ett liknande resultat. Vi anser även att studien har en hög 

interbedömarreliabilitet, vår benägenhet att tolka och analysera empiri och resultat på ett 

enhetligt sätt. Sådan reliabilitet upplevs som stark då allt arbete kring uppsatsen har gjorts 

gemensamt (Bell 2006, ss 117-118). 

 

2.7 Alternativa metoder 

 

Ett alternativ till vald metod hade varit att använda sig av en innehållsanalys för insamling av 

empiri. Dock hade en sådan metod gjort att hela forskningsfrågan hade behövt omformuleras. 

En innehållsanalys hade varit svår att göra på fiskodlarna specifikt. Tillgång till material om 

deras arbete med CSR är begränsat vilket då medfört att vi hade varit tvungna att byta 

perspektiv. En innehållsanalys hade kunnat göras på påverkande faktorer i fiskodlarnas 

omvärld, exempelvis på vilket sätt myndigheter, konsumenter och lagstiftning skapar 

incitament för fiskodlarnas arbete med CSR. Alternativet var påtänkt att användas som ett 

underlag för intervjuguiden, i ett sådant scenario hade vi alltså använt oss av en 

metodtriangulering vilket möjligtvis hade gett fler relevanta perspektiv till studien (Bell 2006, 

s. 116, ss 129-130). 

 

En ytterligare alternativ metod hade varit att göra en komparativ studie. I en sådan studie hade 

vi kunnat jämföra x antal fiskodlare, som är begränsade i sitt arbete med CSR, med x antal 

företag ur en annan bransch vilka samtliga arbetar aktivt med CSR. Denna bransch bör då 

vara en som liknar fiskodlingsindustrin, exempelvis annan form av djuruppfödning. Man 

skulle då kunnat undersöka vilka incitament den CSR-positiva branschen upplever finns och 

sedan jämföra det med vilka incitament som finns hos fiskodlarna (Bryman 2011, ss 80-83). 

 

2.8 Kritisk metodreflektion 

 

Vi tror att fördelen med vald metod varit att vi, genom vår kvalitativa och transparenta 

inställning, lämnat ett stort utrymme för resultatet att återspegla verkligheten på ett så korrekt 

sätt som möjligt. Vår inställning vid intervjuerna har varit exempelvis: ”Vilka incitament gör 

er mer motiverade att arbeta med CSR” och inte ”varför ni inte tar ert samhällsansvar och 

arbetar mer med CSR”, vilket egentligen var själva utgångspunkten i förstadiet av uppsatsen. 

En sådan inställning tror vi varit viktig för att få respondenterna att känna sig trygga och 

förhoppningsvis ge oss så sanningsenliga svar som möjligt. Hade de istället känt sig 

ifrågasatta och beskyllda tror vi inte att deras svar hade gett en lika bra och sanningsenlig 

empiri. På liknande sätt såg vi fördelar med intervjuformen kontra exempelvis enkäter, vilket 

inte alls hade gett oss den formen av detaljerad och djup empiri som behövts. 

 

En kritik som kan tas upp avseende urvalet är det faktum att vi bara använt oss av fem 

intervjuer. Det antalet ser vi dock som tillräckligt för vår studie och vi tar stöd för detta från 

den etablerade Grounded theory. Enligt den kan författarna själva reglera urvalsantalet 

beroende av vad de anser vara optimal information utifrån forskningsprocessen. Utrymme för 

detta ges då de menar att man kan se på all text som en form av data. Således spelar antalet 

intervjuobjekt en mindre roll utan det viktiga är att de är rätt till antalet i förhållande till den 

övriga texten vilket vi anser är fallet i vår uppsats (Glaser & Strauss 1967, ss 45-49). 
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En ytterligare kritisk aspekt finner vi i vårt val av respondenter. Vi har enbart valt att intervjua 

aktiva företag. Det hade kunnat vara av relevans att, som Sköldberg och Alvesson (2008, s. 

518) skriver, intervjua före detta fiskodlare som exempelvis gått i konkurs. Sådana intervjuer 

hade kunnat ge oss lite fler perspektiv då risken med att bara intervjua aktiva odlare är att de 

har en relativt enhetlig och okritisk syn på många aspekter.  En annan tydlig kritik riktar vi 

mot vårt urval. Det kan tyckas vara för lite att endast intervju fem av cirka 1000 aktörer. Dock 

har tid och resurser begränsat möjligheten till en större urvalsgrupp.   
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3 Teoretisk referensram 
 

 

I teoriavsnittet kommer ett antal teorier kopplade till CSR behandlas. Avslutningsvis kommer 

mer djupgående teorier kring incitament för CSR tas upp. 

 

 

3.1 Teoretisk introduktion av CSR 

 

Det finns vissa grundläggande formuleringar som beskriver i vilka sammanhang CSR kan 

förekomma. I stora drag ses dessa utifrån tre olika perspektiv vilka, beroende på situation kan 

ses som CSR, var för sig eller tillsammans: 

 

 Att ett företag bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt i relation till sina 

intressenter.  

 Att företag bedrivs i enlighet med relevant lagstiftning och att man uppfyller sitt 

ansvar som skattebetalare och därmed bidrar till en positiv samhällsutveckling. 

 Det tredje perspektivet är mångdimensionellt och kan avse ett företags relation till och 

handlande gentemot människor, miljö och samhälle. 

 

CSR upplevs ibland som ett nyare begrepp men det introducerades redan under 1950- talet. 

Att företag förväntas ta olika former av samhällsansvar har, på olika sätt, funnits så länge 

företagande existerat. Vikten av CSR och dess betydelse kan sägas korrelera med graden av 

transparens inom näringslivet. Således har begreppet fått en allt större innebörd under de 

senaste decennierna, framförallt på grund av det ökade informationsflödet i den digitala 

världen. Idag utsätts företag för granskning i mycket högre utsträckning än för 20 år sedan. 

Den ökade granskningen kombinerat med högre krav från omgivningen på att företag 

förväntas ta olika former av samhällsansvar har gjort att CSR i många fall numera ses som ett 

krav, snarare än som en lyx vilket var fallet förr. En traditionell drivkraft för företag att arbeta 

med CSR är att företag utsätts för, eller riskerar att utsättas för, negativa konsekvenser om de 

inte gör vissa insatser på CSR.  Nästan lika vanligt är att det sker åt motsatt håll, att företag 

själva initierar arbete med CSR som en medveten strategi med förhoppningar om att arbetet 

ska ge en framtida ekonomisk återbäring. Båda dessa drivkrafter kan sägas vara ekonomiska 

incitament, de vanligaste varianterna visas i tabell 1 (Mazurkiewicz 2004). 

 

 

 

Ekonomiska drivkrafter Sociala drivkrafter Politiska drivkrafter 

 Företagets image/rykte 

 Förbättrat risk- 

management 

 Ökad konkurrenskraft 

 Press från 

affärspartners 

 Press från kunder 

 Press från investerare 

 Press från icke-statlig 

organisation & statliga 

statistiska 

organisationer 

 Licens för att driva 

 Press från lokala 

aktörer 

 Forskning 

 Förbättrade 

förhållanden med staten 

 Juridiska krafter 

 Politisk press 

 Licens för att verka 

Tabell 1  (Mazurkiewicz 2004) 
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Vid en dekonstruering av begreppet CSR, där sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter 

ses som enskilda fenomen, läggs generellt sett mest resurser på det miljömässiga. 

Förklaringen till det är att man kan se tydligast effekter i sådana insatser. Det beror främst på 

det stora mediala utrymme som ges och det ständigt ökande miljömedvetandet hos 

konsumenter (Mazurkiewicz 2004). 

 

3.2 Carroll’s four part model  

 

En vanligt använd modell i samband med CSR är Carroll’s four part model pyramid. 

Pyramiden kan liknas vid Maslow’s behovstrappa och man behöver således uppfylla stegen i 

tur och ordning för att kunna klättra högre upp i pyramiden. Med det första steget, ekonomiskt 

ansvar, menar Carroll att ett företags grundläggande ansvar gentemot samhället är att generera 

vinst och ge ekonomisk avkastning till dess ägare. Steget innefattar även ett ansvar i form av 

att ge arbete till samhällets medborgare samt erbjuda dem prisvärda produkter/tjänster. 

Därefter följer det juridiska ansvaret, vilket enligt Carroll nästan kan ses som ett parallellt steg 

till det ekonomiska. Steget innebär helt enkelt att företaget har ett ansvar i att efterfölja 

samhällets lagar och förordningar. I pyramidens kontext tolkas detta som att företagets medel 

för att uppnå vinst ska ske under legala former. De första två stegen ses som samexisterande 

och utgör enligt Carroll de fundamentala grunderna för en fungerande marknadsekonomi. Det 

tredje steget, etiskt ansvar, avser etiska och moraliska aspekter som företeg inte har något 

formellt krav på att efterfölja. Dessa kan ses som etiska koder, normer och oskrivna regler 

som satts upp av samhälle och omgivning. Det blir således viktigt för företaget att följa dessa 

för att inte anses som oetiska av sin omgivning.  

 

Slutligen, när de tre första stegen uppnåtts kan företagen börja ta ett filantropiskt ansvar. Här 

ses företaget som en god samhällsmedborgare som bidrar till en positiv utveckling för 

samhället och dess medborgare. Skillnaden mot det etiska steget är att det här inte kan krävas 

Figur 1 (Carroll 1991) 
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att företagen gör en insats på grund av etiska eller moraliska krav. Det handlar snarare om en 

förväntan om att företag på olika sätt ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Det kan 

handla om en förväntan om att företag ska bidra med pengar, lokaler eller arbetskraft till 

allmännyttiga program och syften. En ytterligare skillnad mot det etiska steget är att företag 

som låter bli att ta ett filantropiskt ansvar inte drabbas av någon form av bestraffning utan de 

belönas i stället om de bidrar. Carroll benämner modellen som ett verktyg som kan användas 

av företag för att klarare se hur de olika dimensionerna sammanhänger och hur förändringar i 

den ena stegen leder till förändringar i de andra, hur de är åtskiljda men ändå påverkar 

varandra i ett dynamiskt samspel. Sammanfattningsvis kan man säga att nivå i pyramiden 

symboliserar i vilken utsträckning av CSR företaget arbetar  (Carroll 1991).  

 

Carroll’s klassiska modell har ett flertal gånger reviderats av andra. Meehan, Meehan & 

Richards (2006) menar att modellen dels är för teoretisk och dels att den simplifierar och 

exkluderar vissa aspekter. Deras modell är utformad som ett venndiagram där cirklarna utgörs 

av corporate social responsibility, corporate citizenship och corporate social performance. 

Tillsammans utgör dessa tre förutsättningarna för ett företag att ta corporate responsibility. De 

sätter således begreppet CSR i ett vidare perspektiv och menar att samtliga tre delar måste 

uppnås för att ett företag ska anses som ansvarstagande. 

 

3.3 Intressentteorin 

 

Intressentteorin har under senare år kommit att bli mer och mer förknippad med CSR. Teorin 

är intressant då det blivit allt viktigare för företag att fokusera på mer än att bara tjäna pengar 

och gå med vinst. Ett sådant mål allena räcker i dagsläget sällan utan det har blivit allt 

viktigare att ta hänsyn till företagets intressenter och deras intressen och krav (Russo & 

Perrini, 2009). Ett företags intressenter definieras av författarna som grupper som kan 

påverka, eller påverkas av, företagets verksamhet. De vanligast förekommande intressenterna 

är: kunder, leverantörer, medarbetare, samhälle, investerare och i vissa sammanhang miljön. 

Miljö definieras som en intressent, även om det inte är en fysisk person eller organisation, 

med hänvisning till miljörepresentanter, miljölagar, utsläppsrättigheter och miljömärkning. 

Miljö som intressent är således utspridd bland andra intressenter men dess allt större betydelse 

gör att den av många ses som en enskild intressent.  Intressentteorin används flitigt för att i ett 

första steg identifiera företagets intressenter och sedan identifiera vilka konsekvenser olika 

CSR-relaterade insatser kan tänkas ha på respektive relation. Enligt Friedman och Miles 

(2002) har olika intressenter olika stort inflytande på företag beroende på hur betydelsefull 

relation är. Intressenter som är nödvändiga och som är nära till företaget kommer ha ett större 

inflytande över dess handlande. I relationen till de viktigaste intressenterna läggs således mer 

fokus och insatser. 

 

Intressentteorins pragmatiska relevans för CSR sammanfattas väl av McWilliams, Siegel och 

Wright (2006) där de beskriver det som att företag måste ta hänsyn till deras intressenters 

intressen, även de icke-ekonomiska, annars finns risken att dessa intressenter vänder sig bort 

från företaget. Således skapas incitament för företaget att agera etiskt och moraliskt korrekt i 

relation till dess intressenters krav och intressen. Författarna menar även att insatserna för att 

vårda relationer till intressenter i de flesta fall understiger belöningen som följer av en god 

relation där arbete med CSR anpassats efter intressenters intressen. NGO:s, non-governmental 

organizations, har på senare år kommit att ses som en av de viktigaste intressentgrupperna. 

Anledningen till detta är att NGO:s har egna intressen i att CSR utvecklas och etableras i 
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samhället. De ser det som ett viktigt verktyg för att stimulera sociala och ekonomiska 

förändringar genom företags arbete med CSR (McWilliams, Siegel & Wright 2006). 

 

Brower och Mahajan (2012) har i sin studie identifierat vilka faktorer som, utifrån 

intressentteorin, gör företag mer benägna att satsa på CSR och i vilken utsträckning det sker. 

De tre viktigaste faktorerna de kom fram till var; grad av känslighet företag hade inför 

intressenters förväntningar, differentieringen av krav som ställs från intressenter samt hur 

exponerat företaget är för granskning och insyn från intressenter. Det sistnämnda, utsatthet för 

granskning, är starkt beroende av ett företagets storlek. Ett stort företag kommer oftare hamna 

i sammanhang där de granskas, främförallt i media, än ett mindre. Det finns helt enkelt ett 

större intresse för dessa från omgivningen och högre krav på att de är transparenta, vilket gör 

dem ännu känsligare för granskning (Brower & Mahajan 2012). 

 

Man måste ha i åtanke att relationen mellan företag och intressenter är väldigt föränderlig. 

Både företags och intressenters preferenser ändras ständigt vilket ofta gör relationerna 

bräckliga och osäkra. Intressenters legitimitet för företaget kan ses ur två olika vinklar. Dels 

finns det intressenter som företaget är direkt beroende av och dels finns intressenter som 

spelar en viktig roll för andra intressenter vilket därigenom gör dem legitima (Perrini & Russo 

2009).  

 

Sarbutts (2003) resonerar i sin studie kring svårigheten för små- och medelstora företag att, 

utifrån intressentteorin, använda CSR som ett verktyg. Han menar att en stående uppfattning 

varit att stora företag, dels har fler intressenter men även mer resurser och att de därmed får 

mer naturliga incitament och möjligheter för arbete med CSR. Sarbutts (2003) hävdar dock att 

svårigheterna med att mäta och värdera hur mycket x insatser i CSR genererar egentligen 

borde göra det lättare för små- och medelstora företag än för stora. En av orsakerna är att 

mindre företag lättare kan se CSR i en tydligare kontext, att de lättare kan identifiera och 

koppla hur vissa åtgärder av CSR påverkar intressenter. 

 

I en artikel av Mathis (2007) diskuteras myndigheters roll som intressent utifrån ett CSR-

perspektiv. Artikeln belyser bland annat hur CSR i många fall kan skapa bättre samverkan 

mellan företag och berörda aktörer. Främst påverkas de företag som arbetar tydligt proaktivt 

med CSR ofta skapar ett nära band till berörda myndigheter. En koppling som i sin tur leder 

till en bättre access och en större möjlighet att, informellt, skapa en reell påverkan på 

myndigheters beslut och agendor. Det fungerar på liknande sätt även åt motsatt håll. CSR-

aktiva företag, som dessutom är tydligt transparenta, och har en välkomnande snarare än en 

restriktiv approach till myndigheters granskning och påverkan, har i många fall stora 

möjligheter att hur myndigheter kommer hantera vissa specifika ärenden. Exempelvis kan det 

göra att företag, genom den nära kontakten med myndigheter, kan få mer information om 

vilka CSR-relaterade frågor som i framtiden kan komma upp på den politiska dagordningen. 

Därmed kan de redan i ett tidigt stadium börja arbeta med dessa frågor vilket ger fördelar 

både i form av en bättre planerad arbetsstruktur och att man ökar förutsättningarna för att 

möta omgivningens krav i ett tidigt skede. 

 

Doane (2005) anser att det krävs regleringar, både på myndighets- och marknadsnivå, som 

förstärker incitamenten för CSR. Dessa regleringar bör göras så att små och medelstora 

företag, med ambition att arbeta hållbart och nå mål som inte bara är ekonomiska, ska 

stimuleras och ges möjligheter till sådant arbete. En annan önskvärd utveckling är att 

begränsa de största företagens makt inom respektive bransch. En risk med alltför dominerande 

aktörer är att de ensamma kan bestämma över hela branschen och till viss del även över 
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konsumenterna. Vilket i sin tur ger upphov till att de även exkluderar möjligheterna för övriga 

aktörer att använda CSR som en konkurrensfördel.  

 

3.4  Att skapa och värdera CSR-attribut 

 

Ur konsumenters perspektiv kan det ibland vara svårt att värdera ett företags CSR. Vissa 

företag redovisar sitt arbete med CSR i olika rapporter och detta kan vara ett sätt att vägleda 

konsumenter vars preferenser kräver sådant ansvarstagande från företagens sida. Dock 

uppfattas ibland dessa rapporter som vilseledande och den äkthet konsumenter eftersöker 

försvinner då rapporterna endast uppfattas som en marknadsförningsprodukt. Själva innehållet 

i sådana rapporter uppfattas av vissa konsumenter som förvridna och felaktigt vinklade då de 

till viss del uppfattas som konstruktioner från ledningen (McWilliams, Siegel & Wright 

2006). Författarna menar även att det finns en bild av att etablerade företag på mogna 

marknader förväntas investera mer i CSR än mindre aktörer. Detta då kunderna på mogna 

marknader antas ha mer utpräglade krav, både på produkter och på företagen som står bakom 

dem. Inom dessa marknader blir differentieringen mellan olika företag en viktig faktor och en 

stark CSR-profil kan därmed utgöra en viktig konkurrensfördel. 

 

Hillestad, Xie och Haugland (2010) menar att de viktigaste faktorerna för att lyckas bygga 

upp ett positivt renommé kring ett företags CSR ligger i dess strategier, kultur och rykte. För 

att bygga upp en kultur som bidrar till att skapa förutsättningar för ett lyckat CSR-arbete krävs 

att ledare och ägare aktivt arbetar med företagets etiska och moraliska grundvärderingar och 

på så sätt implementerar dessa i företagets dagliga verksamhet. I vidare steg kan detta bidra 

till att företagets strategiska arbete får en högre trovärdighet i dess ambitioner, visioner och 

värderingar kring CSR. I artikelns slutsatser argumenterar författarna för att en positiv 

differentiering avseende CSR kan leda till både ökad trovärdighet och en mer unik position i 

förhållande till företagets konkurrenter (Hillestad, Xie & Haugland 2010). 

 

3.5 Idealism och CSR 

 

Shaw och Post (1993) behandlar i sin studie CSR utifrån perspektiv som moral, etik och 

idealism. Ett begrepp de återkommer till vid ett flertal gånger är företagsfilantropi. De menar 

att detta oftare kommer till stånd på moraliska grunder än till följd av etisk egoism. Med etisk 

egoism syftar de på en självcentrerad bild av företagen, där all form av filantropi sker utifrån 

en strategi som ämnar maximera företagets intressen, och att det då i grund och botten handlar 

om en strategi för vinstmaximering. Den mer dominerande drivkraften för företagsfilantropi, 

moraliska grunder, visar istället en bild av att arbete med de filantropiska delarna av CSR kan 

ske med genuina altruistiska motiv. Författarna menar vidare att det i många fall kan visa sig 

genom att företagen når ett stadium där man börjar se sig själva som en del av samhället, som 

en samhällsmedborgare. Det är i det stadiet företagsfilantropi blir aktuellt och när uppkommer 

i form av en känsla av moraliska förpliktelser börjar företag tänka och handla i andra banor än 

enbart vinstmaximering. Man börjar nu även se ett intresse i en form av samhällsmaximering, 

att på bästa sätt bidra till en positiv välfärd och utveckling i samhället (Shaw & Post 1993). 

 

Moralisk företagsfilantropi har kritiserats av bland andra Friedman (2007) som menar att ett 

företags enbart har ett ansvar gentemot sina ägare. Han menar att det både är dumt och fel att 

företag ska ta på sig något ansvar ur ett samhällsperspektiv. För att ett sådant ansvar ska vara 

rimligt krävs att företaget kan ställas som ansvarig för negativa inslag i samhället, vilket han 
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sällan anser är fallet. Shaw och Post menar att Friedmans åsikter inte håller och att ett 

modernare samhälle kräver ett helt annat företagsklimat, ett klimat som präglas av idelaism, 

filantropi och utilitarism. Med utilitarism menar de att företag med fördel bör sträva mot en 

filosofi där målet är största möjliga lycka åt så många som möjligt (Shaw & Post 1993).  

 

Kopplingen mellan CSR och utilitarism görs även av Frederiksen (2009). Han förklarar 

grundidéerna med synsättet som att företag, på ett opartiskt sätt, bidrar med hjälp till de som 

har det svårt i samhället. Ju mer utilitaristiskt ett företag är desto mer bidrar man till de som 

har det svårast. Exempelvis är ett företag med låg nivå av utilitarism mer benäget att utföra 

filantropiska insatser för de som finns i den direkta omgivningen och som, relativt sett, inte 

har jättestora problem. Ett företag med hög nivå av utilitarism struntar i vilka som är dess 

viktiga intressenter eller vilka som finns i dess omgivning, de vill istället rikta filantropiska 

insatser mot de som har det värst, oavsett var de finns. Ofta handlar det om att hjälpa 

människor i U-länder eller liknande. En stark utilitarism kopplas således till insatser där så 

många som möjligt kan hjälpas till en viss kostnad och inte att hjälpa ett mindre antal 

människor i den direkta omgivningen, människor som redan har det relativt bra. Frederiksen 

(2009) visar i sin studie att utilitarism som en form av idealism kopplat till CSR, förekommer 

i relativt låg utsträckning.  

 

Doane (2005) resonerar i sin artikel om svårigheten för företag som vill balansera sitt arbete 

med CSR mellan altruiska- och marknadsmässiga mål. I slutändan tenderar en sådan 

balansgång väga över mot det marknadsmässiga. Författaren beskriver vidare att det i många 

hänseenden finns en uppdelning mellan dels de, så kallade, multinationella mammutarna och 

de etiska småfiskarna. Bilden är hårddragen men det finns en generell syn om att småfiskarna 

ofta tvingas simma uppströms medan mammutarna dikterar villkoren. En tydligt 

förekommande skillnad i respektive synsätt på CSR är att mammutar tenderar rikta sina 

insatser för att minimera sin negativa påverkan på omgivningen. Etiska småfiskar tenderar 

istället vilja maximera den positiva avkastningen de ger till samhället. 

 

3.6 Företag som samhällsmedborgare 

 

Krasst sett behandlar vetenskapen två olika former av incitament för CSR, ekonomiska och 

etiska. Dock finns även en tredje form som benämns, om än i mindre utsträckning, vilket är 

att företag ser sig själva som samhällsmedborgare. Detta incitament ses som en blandning 

mellan de dominerande ekonomiska och etiska incitamenten. Företag som drivs av att verka 

som samhällsmedborgare finner drivkraft i både ekonomiska aspekter, att deras insatser för 

samhället i slutändan ska ge ekonomisk återbäring. Men de etiska drivkrafterna spelar även de 

en stor roll, nästan som att det ses som en skyldighet för företaget att ge tillbaka något till det 

samhälle som det faktiskt är en del av. De facto ses företag som medborgare ur vissa aspekter, 

de kan exempelvis verka som juridiska personer i lagens mening samt åtnjuta liknande 

rättigheter, privilegier och skydd från samhället som en privatperson. Å andra sidan finns fler 

aspekter som skiljer företag från en roll som samhällsmedborgare än som förenar dem. Både 

den ekonomiska och den etiska aspekten är i sig förutsättningar för att ett företag per 

definition ska ses som samhällsmedborgare (Renouard 2010).  

 

Mirvins och Googins (2006) delar Renouards (2010) syn på företags medborgarskap om att 

drivkrafterna bakom kan ses som en blandning mellan ekonomiska och moraliska incitament. 

Dock menar de att de ekonomiska incitamenten ofta dominerar de moraliska och att det är 

väldigt sällan som ett företags medborgarskap enbart bygger på moraliska incitament. De tar 
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även begreppet ytterligare ett steg och hävdar att det finns en stor potential i att integrera 

synsättet även i själva verksamheten. Att man även i framställning av produkter och tjänster 

väljer sådana vars syfte inte bara är att ge företaget vinst, utan även bidrar till förbättringar i 

samhället och att man därigenom verkar som en samhällsmedborgare. Vidare beskriver man 

att ju mer graden av medborgarskap ökar desto mer transparent blir företaget gentemot sin 

omgivning. De menar att det föreligger en tydlig korrelation mellan dessa faktorer och att en 

given reaktion hos företagen är att vilja visa upp sitt medborgarskap i så stor utsträckning som 

möjligt (Mirvins & Googins 2006).  

 

3.7 CSR inom matindustrin 

 

Alla branscher, inklusive matindustrin, har på ett eller annat sett påverkats av de ökade kraven 

från samhället avseende CSR. Hur kraven ser ut skiljer sig avsevärt mellan olika branscher. I 

sådana som utgör en stor påverkan på miljön blir just den miljömässiga aspekten det 

viktigaste. För matindustrins del skiljer sig kraven åt beroende på vilken del man tillhör. För 

djuruppfödning är det de miljömässiga och, kanske främst, de sociala och etiska aspekterna 

som spelar in. Frågor som djurens välfärd och slaktmetoder har med åren blivit allt viktigare 

frågor vilka konsumenterna bryr sig alltmer om. Djuruppfödare har därmed tvingats satsa mer 

resurser på att säkerställa en god och etisk djurhantering. Ett flertal exempel vittnar om hur 

hårt dömda företag som slarvar med sådant arbete och avslöjas blir. Djuretik har därmed blivit 

ett viktigt incitament för djuruppfödare att förhålla sig till. Vidare beskrivs hur flera segment 

av matindustrin är beroende av att ett flertal aktörer mer eller mindre kommer överens om att 

vissa standarder inom CSR ska implementeras. En enskild aktör kan sällan ensam 

implementera förbättrade standarder utan är beroende av att hela segmentet enas och går åt 

samma håll (Hartmann 2011).  

 

En stor problematik för CSR inom djuruppfödning är att nödvändiga investeringar för att 

säkerställa exempelvis etiskt hållbar djuruppfödning inte kan motiveras om inte konsumenter 

är villiga att betala ett högre pris för en bra produkt. I många fall blir det således en 

förutsättning att det skapas en marknad för bra produkter. Faktorer som spelar in för att skapa 

och underlätta för att en sådan marknad ska kunna utformas är att branschen exponeras och 

granskas i olika forum och att det därigenom skapas en medvetenhet hos konsumenter och 

omgivning (Ingelbleek, Binnekamp & Goddjin 2007). 

 

Det finns dock undantag från de, i slutändan, ekonomiska drivkrafter som kan tyckas styra i 

vilken utsträckning djuruppfödare arbetar med CSR. Sedan länge har det funnits en liten 

grupp av både producenter och konsumenter som drivits av gemensamma ideal där 

djuruppfödning utförts med etiskt hållbara metoder. Med åren har denna grupp både växt och 

spridit sig och idag utgör dessa idealister en reell maktfaktor och kan ses i samtliga 

intressentled inom djuruppfödning. Dessa idealister har på många sätt bidragit till att bättre 

standarder för CSR implementerats, utan att de uppkommit som en ekonomisk drivkraft. I 

vissa segment av djuruppfödningen har till och med efterfrågan på produkter med hög etisk 

framställning överstigit utbudet. Således har marknadsmässiga incitament skapats och fler 

djuruppfödare har satsat på att profilera sig med god etik. Skillnaden på dessa och de 

ursprungliga idealisterna är dock att deras drivkraft kommit att bli ekonomisk medan 

initiativtagarna drevs av idealistiska incitament (Ingelbleek, Binnekamp & Goddjin 2007). 
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4 Empiri 
 

 

Det emiriska kapitlet kommer inledas med en empirisk introduktion av branschens läge, detta 

för att ge läsaren tydligare referenser till vilken form av problematik och frågeställningar 

som finns i samband med CSR inom branschen . Presentationen av empirin kommer ske i 

form av en tematisering vilket gjorts för att skapa en tydlig struktur av vår insamlade data.  

 

 

4.1 Empirisk introduktion 

 

Mycket av forskningen på arbete med CSR i samband med odlad fisk är begränsad till de 

miljömässiga aspekterna. Dock finns undantag där även de sociala och ekonomiska 

aspekterna inkluderas. En sådan artikel är Olesen, Myhrs och Rosendals (2011) där sociala, 

ekologiska, ekonomiska och även etiska aspekter av fiskodlingsindustrin behandlas. En social 

aspekt som tas upp är det ansvar näringen har gentemot fiskens välmående och livskvalité. 

Trots att det finns omfattande regler för hur sådan hantering ska gå till finns flera exempel på 

när producenten ställs inför ett etiskt dilemma och tvingas välja mellan att sälja fisk som på 

olika sätt plågats under odlingsprocessen eller säkerställa att fisken levt ett drägligt liv. I de 

allra flesta fall korrelerar fiskens välfärd med en ökad kostnad vilket således riskerar påverka 

näringsidkarens vinst. Författarna drar paralleller till annan djuruppfödning och belyser 

skillnaderna i vilka produktkrav som ställs i form av olika märkningar och intyg på att djuret 

ska ha levt ett gott liv innan slakt etcetera. För odlad fisk är sådan märkning mer ovanlig. I 

många fall är konsumtenten inte ens medveten om huruvida fisken är odlad eller vildfångad. 

En fråga som lyfts är hur den odlade fiskens förhållanden ska jämföras med annan uppfödning 

(Olesens et al. 2011). I artikeln definieras den ekologiska aspekten av hållbar djuruppfödning 

som ansvar för att mark, vatten, växter hanteras på ett sätt som gör det möjligt för både 

nuvarande och kommande generationer att utnyttja resurserna på samma villkor. Den etiska 

aspekten belyses av att man som uppfödare ska ta ansvar för att djurets genetiska 

sammansättning inte förändras.(Olesens et al. 2011, s. 393). 

 

 En relevant aspekt som tas upp är svårigheten att öka en produkts marknadsvärde i lika hög 

grad som man ökar produktkvalitén, vilket man anses göra när den fiskens livskvalité höjs. I 

Norge är detta ett problem och tidigare studier visar att det finns ett intresse för att det kött 

man äter kommer från djur som mått bra men att man inte ser det som sitt ansvar att betala för 

det i form av högre priser. I stället ser normmännen detta som i första myndigheternas ansvar, 

i andra hand producenternas. Den markanta skillnaden i att uttrycka omtanke för att uppfödda 

djur ska ha det bra men att inte vara villig att betala priset för det är en paradoxal svårighet 

(Olesens et al. 2011).  

 

Dock visar nyare studier att en attitydförändring är i antågande och att det numera finns en 

uttryckt vilja från konsumenternas sida att betala ett högre pris för att säkerställa att den 

odlade fisken haft ett välmående liv. Men, i rapporten framgår inte om så även sker i 

praktiken utan det enda som fastställs är att det skett en attitydförändring. För att öka de 

norska konsumenternas benägenhet att betala extra för sådana produkter efterfrågar 

författarna att nya standarder för märkning av fiskens förhållanden med mera skapas. 

Märkningen måste bli ännu tydligare och det ska klart framgå vad en märkning innebär i 
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förhållande till en annan. Dock motsvarar sällan en prisökning för konsumenten den ökade 

kostnad det medför för fiskodlaren att säkerställa en sådan standard i fiskodlingen, vilket ses 

som ett stort problem (Grimslund, Nielsen, Navrud, Monse & Olesen 2011). 

 

Ett annat dilemma fiskodlingsindustrin står inför handlar om vilken slags näring den odlade 

fisken ska växa upp på. I dagsläget är det nödvändigt att odlad fisk får en stor del av näringen 

från vildfångad fisk, annars finns risken att den inte utvecklas korrekt och att dess 

näringssammansättning blir felaktig. Det finns även regleringar som gör detta nödvändigt och 

den odlade fiskens föda till stor del måste efterlikna den naturliga födan fisken livnär sig på i 

vilt tillstånd. En utmaning ligger således i att hitta substitut till foder som inte är gjort på 

vildfångad fisk men som ändå kan likställas rent näringsmässigt, vilket då skulle göra 

fiskodlingsindustrin mer hållbar. Sådant arbete pågår just nu i Norge men det är en 

problematisk fråga som, förutom att den måste anpassas till fiskens näringsbehov och 

välbefinnande, också måste uppfylla ekonomiska, etiska och miljömässiga kriterier hos 

fiskodlarna (Grimslund et al. 2011). 

 

Ett frågetecken som bör lyftas när man pratar om hållbarhet och odlad fisk är dess höga 

värden av miljögifter. All fisk, även vildfångad, innehåller en viss halt av miljögifter. Dock 

har tester visat att odlad fisk har mycket högre värden än den vildfångade vilket lyft 

frågetecken. Värdena ligger precis innanför gränsen för hur mycket miljögifter som får finnas 

i fisk. Hittills har man dock kunnat motivera den höga halten av miljögifter då fisken 

innehåller många nyttiga fetter i form av omega 3 vilket och att intaget av detta ger en så pass 

positiv hälsoeffekt att de potentiella negativ effekterna av miljögifterna i dagsläget accepteras 

(Olesens et al. 2011, s. 396).  

 

Vidare belyser Olesen et al. (2011) vikten av att fiskodlingsindustrin går utanför gränsen för 

vad de behöver göra ur ett hållbarhetsperspektiv och göra mer än vad som krävs och inte bara 

satsningar som ger direkta ekonomiska reslutat. För att detta ska förbättras krävs mer insatser 

från myndigheter. Enligt EU:s direktiv, vilka Norge inte står under men ändå försöker 

efterfölja, har myndigheter en nyckelroll i att samordna så att all teknik som ger en ökad 

hållbarhet inom industri och produktion ska göras tillgänglig för alla (Olesens et al. 2011, s. 

402). 

 

Slutligen efterlyser författarna mer långsiktiga mål för hållbart arbete inom 

fiskodlingsindustrin. Om industrin endast måste ta hänsyn till kortsiktiga ekonomiska mål är 

negativa sidoeffekter ur ett hållbarhetsperspektiv ett oundvikligt faktum. För att uppnå detta 

krävs ett samarbete, dels mellan aktörerna och dels mellan aktörer och myndigheter. En annan 

viktig faktor är att öka medvetenheten och ansvarskänslan hos konsumenterna ännu mer. 

Enligt författarna är dock norsk fiskodlingsindustri en hårt utsatt bransch som arbetar med 

små marginaler. Den hårda globala konkurrensen, där främst asiatiska och sydamerikanska 

aktörer har möjlighet att producera både billigare och renare fisk, gör det svårt för dem att 

göra mer än vad som krävs om inte sådana, i många fall icke-ekonomiska, insatser uppskattas 

i tillräckligt hög grad av industrins intressenter (Olesens et al. 2011, s. 403). 
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4.2 Presentation av respondenter 

 

I tabellen nedan listas de respondenter som har medverkat vid vår insamling av det empiriska 

materialet. På grund av önskad anonymitet från två av respondenterna benämns samtliga 

företag med andra namn. Dock är titeln på respondenternas representanter korrekt. Det för att 

visa att samtliga respondenter i möjligaste mån är rätt för denna studie. En kortare 

presentation av respektive företag följer därefter. 

 

Företag Land Titel Datum 

Delfinen AS Norge Hållbarhetskoordinator 2013-04-23 

Hajen AS Norge Driftansvarig 2013-04-29 

Siken AS Norge Informationskoordinator 2013-04-25 

Karpen AS Norge VD 2013-05-02 

Marulken AS Norge Ägare och driftansvarig 2013-04-29 

 

 

Delfinen AS 

Delfinen är en av de största fiskodlarna i världen och har ett 40-tal licensierade 

fiskodlingsanläggningar bara i Norge.  De har en tydlig CSR-profil vilket visas både på 

hemsidan och i redovisningar. 

  

Hajen AS 

Hajen är ett stort internationellt företag som verkar på flera kontinenter. De producerar 

ekologisk fisk genom hela värdekedjan, från yngel till slakt på ett hållbart sätt. Företaget 

strävar efter att följa etablerade internationella standarder avseende CSR och hållbarhet.  

Siken AS 

Siken är ett mellanstort familjeägt företag. CSR syns till viss del både på hemsidan och i 

redovisningar. De ingår i ett nätverk bestående av andra, storleksmässigt, liknande företag 

vilka gemensamt arbetar med bland annat frågor om CSR. 

 

Karpen AS 

Karpen är ett av Norges äldsta familjeägda fiskeodling.  Företaget ligger i det lägre 

medelskiktet storleksmässigt. De har en, till synes, välarbetad CSR-profil. 

Marulken AS 

Marulken är en mindre aktör med en liten odlingsanläggning. CSR eller liknande begrepp 

förekommer, men i begränsad utsträckning, i deras profil. Det med hänvisning till att de är för 

små. 
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4.3 Presentation av empirisk data 

 

Presentation kommer ske genom en tematisering där respondenters svar tas upp i respektive 

tema. De teman vi delat upp empirin är: 

 

 Generell syn på CSR 

 Omgivningsfaktorer och intressenters betydelse 

 CSR som en konkurrensverktyg 

 CSR genom ekonomiska eller idealistiska incitament 

 Problematik och önskvärda förändringar kring CSR 

 Framtidssyn på CSR 

 

4.3.1 Generell syn på CSR  

 

Samtliga respondenter har en likvärdig syn på innebörden av CSR men använder sig av andra 

likvärdiga begrepp. Oavsett benämning klargör respondenterna att det är viktigt att arbeta med 

hållbarhet och även kunna visa upp detta.  

 

”Hållbarhet är viktigt för oss, och likaså vilket resultat vi uppnår med sådant 

arbete.” – Delfinen AS. 

 

Företag Delfinen AS arbetar efter begreppet sustainability vilket de menar symboliserar hur 

de arbetar med de sociala-, ekonomiska- och miljömässiga aspekterna i sin verksamhet. 

Företaget Hajen AS använder begreppet samhällsansvar för arbete med CSR. Företaget 

Marulken förklarar att de inte använder något speciellt begrepp för hållbarhet men menar att 

deras verksamhet är så liten och att det resurserna är begränsade för sådant arbete. Företaget 

Siken AS känner till, och arbetar i viss mån efter, begreppet CSR. Karpen AS ser sig själva 

som en delaktig samhällsmedborgare och använder ofta begreppet samhällsansvar. 

 

4.3.2 Omgivningsfaktorer och intressenters betydelse 

4.3.2.1 Media 

 

Samtliga respondenter upplever att media på senare år skrivit allt mer om 

fiskodlingsindustrins arbete med CSR. Den allt hårdare granskningen av branschen, 

framförallt avseende miljön, har fått olika effekt på respondenterna. Hajen AS och Delfinen 

AS har sedan länge haft ett omfattande arbete med CSR och de ser den mediala 

uppmärksamheten som något positivt som förhoppningsvis kan leda till att fler i branschen 

satsar mer på CSR.  

 

”Vi kan se ett problem med att media drar alla över en kam. Vi är väldigt stola över 

vårt hållbarhetsarbete men det framgår inte alltid i media.” –Hajen AS 

 

Siken AS och Karpen AS ser även de den ökade mediala uppmärksamheten som något 

positivt men de upplever svårigheter när de ska jämförs och granskas tillsammans med de 

större företagen. De upplever även att den kritik som ofta framkommer i media inte är helt 

korrekt vinklad, att den är för hård och inte ger en bild av helheten. Marulken AS ställer sig 

negativ till medias bild av fiskodlingar. De poängterar att media har alldeles för lite kunskap 
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för att skriva om hur fiskodlingar ska bedrivas och vilka omkostnader som olika insatser 

innebär. De menar att media borde lyfta fram mycket mer av de positiva faktabaserade 

effekterna som fiskodling medför. 

 

4.3.2.2 Myndigheter 

 

Delfinen AS och Hajen AS ser myndigheternas allt hårdare krav som något positivt. De nya 

krav som kommer på fiskodlingar är krav som de sedan tidigare uppfyller. De nämner båda de 

nya och hårdare föreskrifterna om hur man ska förebygga exempelvis lusepidemier, just 

sådana föreskrifter gynnar hela branschen då lusepidemier lätt kan spridas även utanför de 

egna odlingarna. Delfinen AS upplever inte myndigheterna som en påtryckande faktor utan 

snarare som en viktig aktör för att förbättra standarderna samt som en länk för att förbättra 

samarbetet mellan olika aktörer. De lägger även stor vikt vid att myndigheternas 

tillsynsfunktion fungerar bra så att lagar och föreskrifter verkligen efterföljs. 

 

”Vi har en bra dialog med berörda myndigheternas i Norge men även med EU. 

Tillsammans försöker vi ta fram bättre ekologiska standarder. Ett samarbete vi är 

nöjda med.” -Hajen AS 

 

Siken AS upplever en viss press från myndigheter i form av kraven på rapportering av olika 

miljödata. De ser kraven som bra och de tvingar dem att skapa hållbara rutiner. Men i många 

fall handlar det om allt för tidskärvande pappersexercis. Tid som man i stället hade kunnat 

lägga på att utveckla andra delar av hållbarhetsarbetet. Karpen AS delar Siken AS syn på den 

tidsomfattande aspekten och tillägger att myndigheterna i vissa fall borde se fiskodlingar ur 

ett större perspektiv och inte på detaljnivå vilket ofta är fallet. Marulken AS säger att de sedan 

en tid haft stora problem att klara av alla de krav som ställs från myndigheter. De anser att 

myndigheterna i många fall är orimliga. Främst på grund av att de ställer samma krav på små 

odlare som på stora. De anser att reglerna borde vara mer anpassade efter storlek och 

produktion hos företagen, att en liten odlare i vissa fall ska ha samma standard som ett 

multinationellt företag är inte rimligt.  

 

”I slutändan kan vi behöva lägga ner eller säljas på grund av alla regler myndigheter 

sätter upp. De kan inte förvänta sig att vi ska göra investeringar på flera hundratusen 

för att åtgärda något som det inte är något fel på.” –Marulken AS 

 

4.3.2.3 Konsumenter 

 

Avseende relationen mellan konsumenter och arbete med CSR är det egentligen bara Hajen 

AS som har en tydlig uppfattning. De har en medveten strategi att profilera sin odlade fisk 

som hållbart framställd, riktat direkt mot konsumenter. De menar dock att deras profilering 

inte uppkommit som ett resultat av påtryckningar från konsumenter utan att de alltid gjort det 

med en förhoppning om att det ska efterfrågas på marknaden. Övriga respondenter hänvisar i 

stället till de marknadspriser som finns för fisk och hur de rör sig beroende på tillgång och 

efterfrågan. De anser således inte att konsumenterna utgör en direkt påverkan för deras arbete 

med CSR. 
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4.3.2.4 Övriga intressenter 

 

Bland övriga intressenter nämner både Marulken AS och Karpen AS sina anställda som en 

viss faktor för arbete med CSR. De menar att de anställda är en betydande del i ett litet företag 

och att det till och från uppstår påtryckningar och önskemål från deras sida om att vissa 

insatser på CSR ska göras. Karpen nämner även att det kan vara svårt att förhålla sig till de 

varierande kraven som ställs från intressenter, att de i vissa perioder är väldigt föränderliga. 

De menar att man under en period kan ses som en god samhällsmedborgare som tar ett ansvar 

i exempelvis kommunen men att man kort därefter får negativ publicitet i media och då helt 

måste omvärdera på vilket sätt och för vilken intressent arbetet med CSR ska utformas. Hajen 

AS benämner sina ägare som en viktig intressent och eftersom CSR är en så stor del av deras 

verksamhet är det naturligt att påtryckning kommer därifrån med jämna mellanrum. Delfinen 

AS ser NGO:s, non-governmental organizations, som en betydande intressent. De nämner 

bland annat Nordealiv, som även är delägare, och WWF, World Wold Fund Nature, som 

viktiga NGO:s. Deras intressen kretsar främst kring miljön. Delfinen AS berättar även mer 

ingående hur de konkret arbetar med intressentpåverkan. Bland annat använder de sig av en 

materialanalys för att identifiera vilka aspekter som intressenter värdesätter och vilken 

betydelse de har. Utifrån detta utformas konkreta mål som de arbetar med kontinuerligt. 

 

”De anställdas åsikter och värderingar har alltid varit av stor betydelse för oss. Vi 

försöker få dem med i våra processer i så stor utsträckning som möjligt.” -Karpen AS 

 

4.3.3 CSR som konkurrensverktyg 

 

Hajen AS och Delfinen AS är de som främst utmärker sig i sitt arbete med CSR. Både 

omfattning och insatser är relativt lika dem i mellan. Dock skiljer sig deras inställning till 

CSR som ett konkurrensverktyg åt avsevärt. Hajen AS har sedan länge använt CSR för att 

skaffa sig konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. De har bland annat sitt eget märke, 

vilket de pryder med diverse certifieringar om hur hållbara och miljövänliga deras 

fiskodlingar är. De arbetar även aktivt med att leva upp till en amerikansk marknadsstandard, 

WFM, Whole Food Market, vilket är en kedja som säljer matvaror som är ekologiska och som 

förädlats i så låg utsträckning som möjligt. För att deras arbete med CSR ska bli en verklig 

konkurrensfördel uppmuntrar de till alla former av utveckling som gör att samhället ställer 

högre krav på att mat framställs med hållbara metoder. Delfinen AS har svårare att definiera 

sitt arbete med CSR som en direkt konkurrensfördel utan menar att det bidrar till att ge hela 

verksamheten, och även branschen, ett bättre omdöme, vilket i sig kan ses som en 

konkurrensfördel. Men de använder inte sitt arbete med CSR som ett verktyg vid 

marknadsaktiviteter etcetera. 

 

”Två gånger har vi vunnit ett pris av Seafood communications där vi blivit utsedda till 

bästa kommunikatör av sustainability inom vår bransch. Sådana priser försöker vi visa 

upp i viss mån men vi vill inte verka för skrytsamma. Vi försöker hellre referera till 

sådant när det kommer i ett naturligt sammanhang.” -Delfinen AS 

 

Karpen AS och Siken AS har båda en liknande strategi för hur de vill att CSR ska fungera 

som ett konkurrensverktyg i framtiden. Karpen AS anser att deras arbete med CSR är bra om 

man ser till deras storlek. De arbetar nu med att bli tydligare på att profilera sig med CSR och 

därigenom använda sig av det som ett konkurrensverktyg. Siken AS har först på senare år 

intensifierat sitt arbete med CSR och har ännu inte gjort någon satsning på att göra det till ett 



 

- 24 - 

konkurrensverktyg. Men sådana ambitioner finns för framtiden. Marulken AS svarar kort och 

gott att CSR inte på något sätt som något man kan profilera sig med för att skapa en 

konkurrensfördel.  

 

4.3.4 CSR genom ekonomiska eller idealistiska incitament 

 

Återigen är det framförallt Delfinen AS och Hajen AS som har klarast åsikter i frågan. Hajen 

AS gör ingen hemlighet av att de inte har några idealistiska incitament för CSR utan enbart 

ekonomiska. Det primära målet i deras verksamhet är att generera vinst till ägarna. Således 

har alla satsningar på CSR gjorts som en handling för att i slutändan tjäna pengar. Delfinen 

AS å andra sidan menar att deras incitament för CSR är starkt präglade av idealsim. Redan vid 

ett tidigt skede hade de uppfattningen om att företag inom branschen måste bedrivas på ett 

hållbart sätt där man tar ansvar för sin omgivning. De hävdar att detta ideal alltid varit det 

ledande incitamentet för CSR, att de alltid haft en stark övertygelse om detta sätt är det rätta.  

Karpen AS hävdar även de att till viss del drivs av idealism. Dock menar de att det inte är 

försvarbart för dem att göra vissa satsningar på CSR om det inte finns ekonomiska incitament. 

 

 ”Idealism är vackert men kostsamt.” –Karpen AS 

 

Både Siken AS och Marulken AS hävdar att deras arbete med CSR enbart drivs av 

ekonomiska incitament. Siken menar att man i dagsläget befinner sig i en tillväxtfas och att 

insatser på CSR är kostsamma och att det är nödvändigt att dessa insatser kommer tillbaka till 

dem i form av ökad omsättning. Marulken AS menar att det givetvis finns en betydelse av 

idealism i verksamheten, att det är viktigt att upprätthålla hållbara standarder etcetera. Men de 

anser att sådana standarder, för deras del, redan uppfylls genom myndigheters föreskrifter och 

att man inte har utrymme att lägga in idealistiska värderingar i de små satsningar på CSR som 

görs.  

 

4.3.5 Faktorer för val av filantropiska insatser 

 

Samtliga respondenter fick frågan om de har något i sin verksamhet som de definierar som 

filantropi. Av dessa uppgav Delfinen AS och Karpen AS att insatser förekommer i viss mån. 

Karpen AS har på senare år börjat sponsra ett antal lokala idrottsföreningar. De menar att de 

med sponsringen inte har för avsikt att skapa goodwill eller liknande för att det i sin tur ska 

generera intäkter, då deras odlade fisk inte säljs lokalt. De hävdar att deras avsikter med detta 

är att hjälpa till att utveckla och stödja utvecklingen i deras närområde.  

 

Hajen AS menar först att det finns vissa filantropiska drag i deras verksamhet men de ändrar 

sig efterhand och hänvisar återigen till att det krävs att, exempelvis, sponsring sker på 

strategiskt utvalda platser där deras varumärke syns och visas mot potentiella konsumenter. 

Således menar de att det inte handlar om filantropi utan om en marknadsstrategi. 

 

4.3.6 Problematik och önskvärda förändringar kring CSR 

 

En besvärande aspekt som togs upp av flera respondenter handlade om synen på odlad fisk i 

stort. Från deras sida finns en önskan om att man börjar se på odlad fisk som något mer än en 

vinstdrivande matindustri. Att man istället ser på och belyser den utifrån dess roll som den 
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överlägset mest energieffektiva djuruppfödningen i världen, ett hållbart alternativ för 

framtiden. Hajen AS och Delfinen AS är i dagsläget nöjda med de förutsättningar som finns 

för arbete med CSR. Båda menar dock att framförallt myndigheter men även media borde ta 

en tydligare roll i att sätta press på branschen för att förbättra dess arbete med CSR. Delfinen 

AS nämner vissa konkreta problem med själva odlingarna, exempelvis avseende 

foderinnehållet. Dagens foder består till stor del av vegetabilisk föda vilket resulterar i att 

fiskens naturliga halt av omega 3 blir mindre än i vildfångad fisk. I den frågan anser de att 

hela branschen har ett ansvar för att utveckla nya former av foder, exempelvis från spillfisk, 

som gör att den odlade fisken får högre halter av omega 3 och att konsumenten som köper fisk 

på grund av de nyttiga fetterna också får vad de betalar för. Hajen ser ett visst problem i att 

konsumenter, i lite för låg utsträckning, är villiga att betala ett högre pris för hållbart odlad 

fisk. Dock menar de att de ser en utveckling där detta håller på att förändras och att norska 

konsumenter verkar bry sig mer och mer om att fisken odlats på ett hållbart sätt. 

 

Siken AS ser vissa problem för små odlare att konkurrera med de större om CSR skulle bli en 

viktigare faktor än vad det är idag. De ser sin delaktighet i nätverket som en lösning på det. 

Redan nu tar de fram gemensamma standarder och metoder för arbete med CSR, vilket gör 

det mycket mer kostnadseffektivt för en liten verksamhet att arbeta med CSR. 

 

Karpen AS ser vissa problem med att deras arbete till viss del inte värderas av deras 

intressenter i den utsträckning de hade hoppats. Förhoppningsvis kan debatten om hållbarhet 

inom fiskodlingsindustrin bidra till en förändring. Marulken AS ser en oro i den snabbt 

växande fiskodlingsindustrin och han anser att det först och främst är de stora aktörerna som 

borde ägna sig åt CSR då det är de som har störst påverkan på samhället och därmed borde ta 

ett större ansvar.   

 

”Om de grundläggande myndighetskraven på fiskodlingar är såpass höga kommer 

aldrig små odlare få något utrymme att lägga pengar på exempelvis CSR” -Marulken 

AS 

 

4.3.7 Framtidssyn på CSR 

 

Samtliga tillfrågade respondenter poängterar att alla aktörer i branschen måste efterstäva en 

tydlig hållbarhet i sitt framtida arbete. Och de menar att det är det är önskvärt att man får allas 

röster hörda för att det ska få så bra effekt som möjligt.  

 

Delfinen AS tycker att det borde finnas gemensamt uppsatta mål får att uppnå en effekt ger ett 

reellt genomslag. Hajen AS uttrycker att det måste finnas utrymme för en intern dialog vilket 

är något som måste genomsyra hela verksamheten där även ägare och ledning deltar. Hajen 

AS påpekar även att en dialog måste föras aktivt på en högre internationell nivå för att 

hållbarhetsfrågan ska få större genomslag internationellt. Vidare förklarar Hajen AS att 

verksamheten redan idag ligger i framkant med hållbarhetsfrågor, framförallt när det kommer 

till områden där produkten berörs.  

 

”Alla fiskeodlingar har ett ansvar, vi utför produktionen i havet och det är något 

som tillhör alla och vi måste ta ett ansvar för att vi inte förbruka den resursen. 

Man måste inse att norska fiskodlare befinner sig i en hård internationell 

konkurrenssituation, därför är det viktigt att vi gemensamt utvecklar vårt arbete 

med CSR. Ska vi bli världsmästare måste vi kunna samarbeta” – Siken AS 
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Karpen AS efterfrågar mer stöd från myndigheter för att samtliga aktörer mer aktivt ska 

kunna arbeta med CSR. De föreslår att man exempelvis kan erbjuda kurser och material som 

kan användas som ett CSR-verktyg inom branschen.  

 

Marulken AS anser att det bör finnas en aspekt där man tar hänsyn till fiskeodlingens storlek. 

De menar att framtiden kommer bli tuff för de mindre aktörerna i branschen. Marulken AS 

undviker att prata framtid men vill ändå poängtera att de små aktörerna kommer få det svårt 

om utveckling sker för snabbt och konkurrensen blir för centrerad kring CSR. Marulken AS 

nämner att det kan låta orimligt att verksamheten gick med vinst förra året men att man ändå 

inte lägger mer resurser på CSR än vad man gör. Detta då de i dagsläget upplever att de inte 

har tillräckliga ekonomiska incitament för att göra en sådan satsning. 
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5 Analys  
 

 

I detta kapitel kommer vi att analysera empirin utifrån vår teoretiska referensram med hänsyn 

till studiens syfte och problematisering. Störst utrymme kommer de tydliga modellerna; 

Carroll’s four part model och intressentteorin att få. Dock kommer även de mer generella 

teorierna om incitament, samhällsmedborgarskap, problem och framtidssyn samt CSR inom 

matindustrin att ingå. Analysen kommer att presenteras i olika avsnitt vilka baseras på teorin.  

 

 

5.1 Analys utifrån intressentteorin 

 

Empirin visar på en viss skillnad avseende betydelsen av intressenter för arbete med CSR. De 

större aktörerna har en, på olika sätt, medveten arbetsordning där intressenternas inflytande 

medför en betydande roll för deras arbete med CSR. Detta kan tydligt kopplas till de 

grundläggande dragen i intressentteorin (Russo & Perrini 2009). Dock ses ett visst undantag i 

deras förhållande till media vilket kan förklaras genom att de sällan granskas som enskilda 

företag utan att det i stället ofta är hela branschen som granskas. På så sätt kan varken Brower 

& Mahajan’s (2012) eller Mazurkiewicz’s (2004) teorier om korrelationen mellan storlek på 

företag och utsatthet för granskning appliceras som ett relevant incitament för undersökt 

empiri. Storleken och betydelsen på respektive intressent visade sig också ha betydelse för val 

av CSR-aktivitet.   

 

I empirin kan en tydlig tendens ses bland de större företagen om att insatser på CSR även görs 

med hänsyn till icke-ekonomiska intressenter vilket tydligt kan kopplas till McWilliams, 

Siegel och Wrigths’s (2006) teorier. Dock ses inte samma koppling hos de mindre företagen. 

Dessa är mer benägna att anpassa sina insatser med avsikt att tillfredställa intressenter som 

har en direkt ekonomisk påverkan på företaget. Således kan en skillnad ses mellan hur de 

större och mindre respondenterna förhåller sig till icke-ekonomiska intressenter. En ytterligare 

stark koppling som kan göras är att man har en syn på miljö som en enskild intressent. Ett 

resonemang som även ses hos Russo och Perrini (2009). Utifrån empirin framgår att miljö är 

en viktig faktor inom vissa branschen vilket därmed förklarar dessa ståndpunkter.  

 

Ett samband kan ses mellan empirin, avseende användning av CSR som ett 

konkurrensverktyg, och Brower och Mahajan’s (2006) studie där företas benägenhet att visa 

sitt arbete med CSR utåt också korrelerar med hur väl de anser att deras arbete med CSR är. 

Dock ses undantag där idealistisk drivna respondenter inte hade lika stort intresse att visa upp 

CSR som en konkurrensflrdel. Synen på konsumenter som intressenter kan i princip enbart 

kopplas till den respondent som tillhandahöll sitt eget märke direkt till konsument. För dem 

framstår konsumenterna som en av de viktigaste intressenterna och man ser det som en viktig 

strategi för att skapa en konkurrensfördel, vilket kan ses i teorier hos McWilliams, Siegel och 

Wright (2006).  

 

Bland de mindre respondenterna kunde inga kopplingar hänföras till Sarbutt’s (2003) teorier 

om att små företag de facto kan utgöra en större skillnad vid implementering av CSR än de 

större. Det på grund av att de små aktörerna endast verkade mot grossist och att deras insatser 

på CSR inte uppskattas lika mycket som om de verkat direkt mot konsumenter Vidare finns 
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ett visst samband att de mindre företagen är mer påverkade av sina anställda som intressenter 

än de större är.  

 

Att miljön kan ses som en enskild intressent, likt Mazurkiewicz (2005) teori, kunde tydligt ses 

i empirin. Främst fanns dessa inom intressentgrupperna media och NGO:s. Således kunde 

teorier om att även icke-fysiska aktörer även de kan verka som intressenter. 

 

5.2 Analys utifrån Carroll’s four part model 

 

Hos de större företagen, vilka samtliga nått upp till åtminstone, det tredje steget i Carroll’s 

pyramid är det två av dem som fullt ut uppnår det slutliga filantropiska steget. Det kan 

kopplas till deras mer grundläggande filosofi om att de har ett ansvar att vara goda 

samhällsmedborgare vilket Carroll (1991) framhäver i sin teori. En tydlig koppling kan i viss 

mån ses i att de företag som inte väljer att ta det filantropiska steget också är sådana där 

idealism inte har någon funktion som ett incitament för CSR, vilket däremot kan ses hos dem 

som fullföljer stegen i pyramiden. På ett sådant sätt kan Carroll’s pyramid kopplas till 

Renouard’s (2010) indelning där företags incitament för CSR härleds till antingen etiska eller 

ekonomiska aspekter. Således visas att de respondenter som har en strategi, starkt prägel av 

etik och idealism, är mer benägna att fullfölja Carroll’s pyramid. Medan respondenter som 

mer tydligt drivs av ekonomiska incitament inte är har en lika stor benägenhet att ägna sig åt 

filantropisk verksamhet. 

 

Ett samband som kan ses mellan företagen som ligger högt upp i pyramiden är att de visar en 

tydligt positiv attityd gentemot myndigheter etcetera, vilka är mest relevanta i det andra steget 

i pyramiden. Således kan en viss koppling mellan inställning gentemot myndighet och 

förmåga att befinna sig högt upp i pyramiden ses. Genom Carroll’s (1991) pyramid kan även 

en annan förklaring ges till att filantropiskt ansvar inte tas. Vissa indikationer i empirin visade 

att en av respondenterna i flera avseenden hade svårigheter att ens ta sig förbi det andra steget 

i pyramiden, juridiskt ansvar, varpå det med hänvisning till Carroll blir givet att steg tre och 

steg fyra inte är aktuellt eftersom pyramiden bygger på att underliggande steg färdigställs. På 

liknande sätt var det andra steget avklarat hos vissa respondenter men omständigheter såsom 

byråkratiska krav försvårade för dem att ta ett ytterligare steg. Empirin visar även hur ett 

företag kan pendla mellan, främst det tredje och fjärde steget, beroende på föränderliga krav 

från omgivning och intressenter.  

 

5.3 Analys utifrån idealism eller ekonomi som incitament 

 

Utifrån empirin kan man se en ett tydligt samband mellan vilket incitament som väger tyngst 

och vilken kultur som präglar företaget. De två största företagen bland respondenterna hade 

båda ett omfattande arbete med CSR. Dock var det tyngsta incitamentet hos det ena idealism 

medan det andra enbart hade ekonomiska incitament. Varför en så tydlig skillnad finns mellan 

två, i många aspekter, så snarlika företag är problematisk att analysera. Dock sågs tydliga 

skillnader i respondenternas traditioner och kulturer. Kopplingen blir tydlig när man ser till 

Hillestad, Xie och Haugland’s (2010) artikel där de beskriver hur stor påverkan grundare, 

ägares och ledares grundvärderingar har när det kommer till hur och varför arbete med CSR 

uppstår. En ytterligare parallell som kan dras till teorin (Shaw & Post 1993) är hur de större 

företagens filantropiska insatser i ena fallet kan ses som etisk egoism och i det andra fallet 

genom moraliska grunder.  I de fall CSR skedde genom idealistiska incitament kunde en viss 
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del av just de moraliska grunder, vilka ofta framställs som altruism, som Shaw och Post 

(1993) beskriver ses. Drivkraften för CSR var i de fallen att verka som en god 

samhällsmedborgare där en känsla av moraliska förpliktelser var dominant gentemot strävan 

efter vinstmaximering.  

 

Det starkaste incitamentet för CSR visade sig dock vara av ekonomiska slag. De faller således 

in under det som Mazurkiewicz (2004) menar är de traditionella incitamenten för CSR, att 

CSR initieras på grund av utsatthet eller som en strategi, och att det i båda fall är en strategi 

som man i slutändan ska tjäna pengar på. Som tidigare nämnt visade empirin på vissa 

undantag, att idealism kan fungera som ett incitament för CSR. Kopplingar kan även göras till 

Friedman’s (2007) ifrågasättande av företagsfilantropi. Oavsett om det ledande incitamentet 

var av ekonomsikt eller idealistiskt slag fanns ändå en känsla av att man hade ett ansvar för att 

den egna verksamheten, i så låg utsträckning som möjligt, påverkade samhället negativt. I de 

fall någon form av skuld kan kopplas till respondenterna handlar det främst om miljömässiga 

aspekter.  

 

Ingen tydlig koppling kunde ses till Doane’s (2005) metaforer om mammutar och småfisk. 

Enligt en sådan uppdelning handlade det lika mycket om etiska mammutar och 

multinationella småfiskar. En förklaring till det kan delvis ses hos Renouard (2010) och att 

respondenterna ser sig själva i ett större perspektiv, som samhällsmedborgare.  

 

5.4 Analys utifrån perspektivet samhällsmedborgare 

 

Precis som Frederiksen (2009) skriver kan man se en tydlig avsaknad av utilitarism. 

Respondenternas riktar sina filantropiska insatser mot sin omgivning. Så även de företag som 

ansåg sig drivas av idealism i sitt arbete med CSR. Därmed kan man se ett tydligt samband till 

Renouard’s (2010) artikel där företag har en syn på sig själva som samhällsmedborgare. Hos 

den respondent som utmärker sig med avsikt om att verka som en god samhällsmedborgare 

ses Renouard’s (2010) teori om en tvetydighet mellan ekonomiska och idealistiska incitament 

tydligt. Man kan även se det utökade begrepp av samhällsmedborgare som Mirvins och 

Googins (2006) beskriver. Att företagens produkter och tjänster bidrar till en utveckling i 

samhället. En sådan approach ses bland flera av respondenterna och de är benägna om att 

belysa odlad fisk som mer än en produkt att tjäna pengar på, på så sätt placerar de sig själva 

som samhällsmedborgare.  

 

5.5 Analys utifrån problematik och framtidsyn på CSR 

 

Teorin, (Ingelbleek, Binnekamp & Goddjin 2007), benämner konsumenter som en av de 

viktigare intressenterna när det kommer till påverkan av ett företags arbete med CSR. Dock 

visade bara en del av empirin att det var en viktig faktor. I det fall där det ansågs som en 

viktig faktor sågs tydliga kopplingar till Ingelbleek, Binnekamp och Goddjin’s (2007) artikel 

om att konsumenters vilja att betala mer för bra framställd mat är avgörande för hur mycket 

man kan satsa på CSR. En intressent som däremot var av stor betydelse var olika 

myndigheter. Det är dock en hårfin skillnad på huruvida myndigheter ställer krav i form av 

fasta regleringar etcetera, vilket per se inte definieras som press på att företag ska använda sig 

av CSR utan det handlar om ej valbara regleringar som måste följas. Men, ett samband kan 

ändå dras till Mazurkiewicz (2004) indelning av drivkrafter och det är tydligt att de politiska 

drivkrafterna är de som väger allra tyngst hos majoriteten av respondenterna.  
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En viss del av empirin visade att, det som Hartmann (2011) skriver om avseende att kraven på 

sociala och etiska aspekter inom djuruppfödning är större än hos andra branscher inom 

matindustrin, inte är en speciellt tung faktor. Varför det inte är så just inom 

fiskodlingsindustrin är svårt att sia om men medias fokusering på miljön kan vara en 

bidragande faktor.  

 

Avseende framtidssyn fanns en enad uppfattning om att det krävs en dialog, både inom 

branschen och med berörda intressenter, för att tillsammans dra upp nya riktlinjer och 

standarder för hur arbete med CSR bör utvecklas i framtiden. Kopplingen till Hartmann’s 

(2011) argument om nödvändigheten av att aktörer inom samma segment samarbetar för att få 

till stånd en förändring blir därmed tydlig. Även Doane (2005) belyser liknande aspekt och 

framför även vikten av att underlätta för de mindre aktörerna, en efterfrågan som även ses i 

empirin där de mindre företagen uttrycker en rädsla för en allt för stark dominans av de större. 

 

Av de mindre företagen bland respondenterna uttrycktes en viss oro över att de större kan 

komma att skaffa en alltför stor konkurrensfördel om CSR i framtiden får högre status. En 

sådan utveckling kan inom några år bli ett faktum om man ser till McWilliams, Siegel och 

Wright’s (2006) teori om att CSR kan komma att bli viktigare ett allt viktigare 

konkurrensverktyg i takt med att en marknad mognar, vilket i sådana fall kommer gynna de 

större aktörerna. 
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6 Slutsatser 
 

 

I slutsatserna kommer vi visa vårt ställningstagande och koppla det till syfte, teori och analys. 

Kapitlet avslutas med rekommendationer för kommande forskning. 

 

 
Utifrån uppsatsens syfte, att undersöka och identifiera bakomliggande faktorer som påverkar 

vilka incitamenten är för CSR inom norsk fiskodlingsindustri, har följande slutsatser gjorts: 

 

Vi har under uppsatsens gång valt att se på incitament för CSR som antingen ekonomiska 

och/eller idealistiska. Resultatet visade att båda var förekommande men att det är svårt att 

urskilja vilka faktorer som är avgörande för vilket som är det dominerande incitamentet. Det 

förefaller snarare som att det handlar om filosofiska värderingar hos grundare och ledare än 

att det skulle finnas några andra faktorer som förklarar skillnaden. Utifrån Carroll’s four part 

model kan man se att företagen har svårt att hitta en stabilitet avseende vilket steg av CSR de 

befinner sig på. Omgivningen förändras ständigt vilket bör uppmärksammas som en 

försvårande aspekt i att driva ett kontinuerligt arbete med CSR. Slutsatsen som kan dras 

utifrån det är att det finns en tydlig påverkan från olika intressenter och att deras varierande 

intressen ställer höga krav på att företagen är flexibla och snabbföränderliga i sitt arbete med 

CSR. Vi ser därmed en försvårande aspekt, när man befinner sig vid de översta stegen, oavsett 

om de grundas i idealistiska eller ekonomiska intressen. Beroende på varierande faktorer hos 

omvärld, intressenter samt i vilken kontext insatsen utförs, blir utgången och uppskattningen 

från omgivningen av väldigt skiftande slag. Det är därmed inte självskrivet vilken utgång en 

given insats får. En insats som vid en tidpunkt ses tillhöra det filantropiska steget kan vid en 

annan tidpunkt istället placeras på det etiska. 

 

Den mest påverkande intressenten visade sig vara myndigheter. Dock är det oklart huruvida 

myndigheters påtryckningar i form av lagar och regler kan anses vara en form av CSR. Per 

definition är det inte en form av CSR då en förutsättning för CSR är att det sker på frivillig 

basis, vilket inte är fallet när det kommer till myndighetsregleringar. Men, vi ser ändå 

myndigheter som den viktigaste intressenten då deras formella krav både skapar 

förutsättningar och ökar medvetenheten för CSR.  

 

Media visade sig också ha en påverkan men där handlade det i de flesta fall om en granskning 

av branschen som helhet och inte av de enskilda aktörerna. Vi kunde även se hur de olika 

företagen berördes av icke-ekonomiska intressenter eller inte. Empiri och analys visar en 

tydlig bild av att de större företagen ägnade betydligt mer uppmärksamhet åt icke-ekonomiska 

intressenter. Vår slutsats av det är helt enkelt att de större företagen har både resurser, vilja 

och ambition att visa upp och figurera i så många sammanhang som möjligt där deras goda 

hållbarhetsarbete uppmärksammas. Dock ses en viss skillnad hos de större företagen i 

benägenhet att använda CSR som ett konkurrensverktyg. Idealisten drog sig för att visa upp 

arbete med CSR i sådant syfte medan den ekonomiskt drivna var mer benägen att i framhålla 

CSR för att skapa en fördel. Vår slutsats av det är att det finns ett tydligt inslag av genuinitet 

hos idealisten som vill att CSR ska verka i ett större sammanhang som sträcker sig längre än 

till deras direkta intressen. Avseende icke-ekonomiska intressenter var det dem, tillsammans 

med både media och myndigheter, som främst utgjorde intressenten miljö. Som utvecklingen 

ser ut ser vi således tydliga tendenser på att miljöintressenten kommer bli ännu viktigare för 

branschen i framtiden. 
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Vår slutsats utifrån intressentteorin är att intressenter har en kraftig betydelse i undersökt fall 

men det finns dock vissa intressenter vars påverkan inte märks i så stor utsträckning. 

Framförallt gäller det konsumenter och till viss del även media. Vi tror att de har en 

avgörande roll i att skapa det tryck från omgivningen som vi tror är nödvändigt för att 

branschen ska pressas till att arbeta mer med CSR, och att det inte ska vara en valbarhet som 

det till viss del är idag. Kan man etablera begreppen hållbarhet och CSR i samhället kommer 

detta sannolikt även leda till att konsumenter skapar en ökad medvetenhet och ett ökat krav på 

att odlarna förhåller sig till CSR på ett omfattande sätt.  

 

Bland de incitament som efterlyses ses en blandning beroende på vilken storlek respektive 

aktör har. De större efterlyser dels en ökad medvetenhet bland konsumenter för att på så sätt 

kunna motivera ett högre pris på bättre framställd fisk och dels ett ökat samarbete aktörerna i 

mellan och med myndigheter. En markant skillnad som ses mellan de stora och små företagen 

är de störres uttryckta önskan om att CSR får en större betydelse inom branschen medan de 

mindre uttrycker en viss rädsla för att CSR ska bli en allt för avgörande faktor. Givetvis kan 

detta enkelt förklaras genom att de större företagen bland respondenterna redan har ett arbete 

med CSR som ligger i linje med vad som kan begäras, medan de mindre inte har kommit lika 

långt. I båda fallen tror vi att det handlar om pengar, oavsett om man ser idealism eller 

ekonomi som incitament för CSR, de större vill tjäna mer på att ytterligare betona den, för 

deras del, positiva differentiering som råder avseende CSR. De små å sin sida är rädda för att 

förlora omsättning av samma orsak. Av de som anser sig drivas av idealism borde ett 

incitament i sig vara att själva påverka och öka medvetenheten för hållbarhet hos 

omgivningen, om de själva drivs av ideal borde det ligga i deras intresse att även andra gör 

det. 

 

Trots en del meningsskiljaktigheter upplever vi en genomgående positiv inställning till CSR 

där samtliga efterlyser ett ökat samarbete och dialog mellan olika aktörer. Kan incitamenten 

för CSR bli mer betydande och belönande tror vi att branschens arbete kan utvecklas till det 

bättre då vi ser en överhängande positiva attityder till CSR. På liknande sätt ser vi det som, i 

denna uppsats, frångått teorin avseende hur stora respektive små företag förväntas förhålla sig 

till CSR. I norsk fiskodlingsindustri simmar några av mammutarna uppströms tillsammans 

med småfisken, vilket inger förhoppning om att dessa aktörer har en ansvarskänsla som 

sträcker sig längre än till sig själva, en känsla av att de vill vara delaktiga och ta ett ansvar för 

hela branschens utveckling.  

 

6.1 Rekommendationer för framtida forskning 

 

Vi ser det som viktigt att vidare forskning sker i ämnet. En relevant intressent som inte 

behandlats i denna uppsats är de företag som köper den odlade fisken, och i sin tur säljer den 

under sitt eget märke. Då endast en liten del av den odlade fisken går direkt till butik och 

saluförs under odlarens eget varumärke är det av stor vikt att utforska vilken betydelse denna 

intressentgrupp har avseende branschens arbete med CSR. För framtida forskning kan det 

även vara av relevans att undersöka branschen ur fler perspektiv. Det skulle ge en mer 

nyanserad bild över hur det ser ut. Förslagsvis är myndigheterna en relevant aktör att utgå 

ifrån. Dels för att denna studie till viss del visat att det finns en skillnad i myndigheters 

respektive odlares syn på vad och hur CSR-relaterat arbete bör utföras och dokumenteras. 

Och dels för att myndigheter kan ses som den viktigaste intressenten avseende incitament för 

CSR och ett sådant perspektiv hade därmed varit av hög relevans i vidare forskning.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1- Intervjuguide 

 

Kan du kortfattat presentera företaget samt din arbetsroll?  

 

Inledande frågor om CSR: 

-Används begreppet i er verksamhet, eller används annan benämning? 

-Finns uppsatta mål etc avseende CSR, eller om ni använder en annan benämning?  I sådana 

fall hur arbetar man efter dessa mål och hur mäts/avstäms dem? 

 

Hur upplever ni påtryckningar från omgivningen: 

 

Leverantörer 
-Ställer de några specifika krav på ert arbete med CSR? 

 

Kunder 
-Upplever ni att det finns några krav på att era produkter är producerade på ett hållbart sätt? 

-Är kunder beredda att betala ett högre pris för bättre producerade? 

 

Samhället 

-Påtryckningar från den lokala omgivningen? 

 

Myndigheter 
-Ser ni dem som en positiv eller negativ aktör för ert arbete med CSR? 

-Påverkar deras befintliga regler och föreskrifter hur och i vilken omfattning ni arbetar med 

CSR? 

 

Media 
- Mediebilden av er bransch är ofta kritisk avseende de miljömässiga aspekterna. Hur 

påverkar det? 

-Är mediebilden rättvis? 

 

Ägare 

- Finns ett intresse för CSR från ägarnas sida? Hur påverkas ni av dessa? 

Har ni upplevt ett ökat minskat/intresse för CSR från ägarnas sida? 

 

Problematik med CSR ur ert perspektiv: 

-Kostsamt? 

-Tidskrävande? 

-Resurskrävande?  

 

Ses arbete med CSR som en konkurrensfördel: 

-Hur visas det i så fall? 

-Kan ni göra något annorlunda för att använda arbete med CSR som en konkurrensfördel? 

 

Marknadsmässiga förändringar som kan underlätta: 

-Svårigheter att konkurrera med billigare utländska aktörer och att utrymme då saknas för 

CSR? 

-Norrmänn är i många fall inte villiga att betala för ”bra producerad mat”. Är det något som 
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påverkar er? 

 

CSR genom idealism eller ekonomi: 

-Är det främst genom ekonomiska eller idealistiska incitament som ni bedriver arbete med 

CSR? 

-Anser ni att ni har ett ansvar att gentemot ert  

-Ägnar ni någon tid åt filantropiska insatser? Hur ser dessa ut i sådana fall? 

 

Ser ni arbete med CSR som viktigt: 

-Har ni ett sådant ansvar? 

-Har ni någon ambition om att intensifiera arbete med CSR? 

-har ni några specifika åtgärdar som branschen/myndigheter/omgivning borde göra för att 

underlätta för ert arbete med CSR. 

- Vad tror ni krävs för att fler aktörer i branschen i större utsträckning ska arbeta med CSR? 

 

Framtidsmål avseende CSR: 

-Företagets egna mål? 

-Branschens gemensamma mål?  

-Odlad fisk som en framtida global försörjningsmetod, hur påverkar det er syn på CSR? 

-Vad skulle ni säga är det viktigaste incitamentet för er för att utveckla ett framtida CSR-

arbete? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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