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Förord 
En uppsats är det allra sista vi studenter gör innan vår examen och representerar därmed 

avslutningen på en fyra år lång utbildning. Denna utmaning som jag åtog mig på egen hand 

har periodvis känts överväldigande men med ett resultat av min prestation som jag i slutändan 

känner mig nöjd med. En tid in ställdes jag dock inför den då utförutsedda, likväl fullt 

adekvata konsekvensen att det fanns en brist på diskussionspartners. Även om jag förde 

löpande samtal med litteratur inom ämnet, var intresset för konversation dessvärre inte 

ömsesidigt. 

 

Lyckligtvis har det under uppsatsens gång funnits nyckelpersoner som utgjort möjligheten till 

att föra diskussioner, bortom de med mig själv. Till min handledare Maria vill jag uttrycka 

mina allra största tack, för att ha stöttat mig och guidad mig på rätt väg, när jag trasslat in mig 

i mina intressanta om än aningen röriga tankar. Jag vill också rikta tack till min flickvän som 

visat på förståelse och lyhördhet när jag ingående redogjort för teorier långt bortom hennes 

eget ämnesområde, men där hon likväl har erbjudit värdefullt stöd.  

 

Denna uppsats är det allra sista jag gör och möjligheten till dess genomförande ligger i den 

kunskap jag fått under utbildningens gång. För detta riktas ett tack till Högskolan i Borås för 

en studietid som varit berikande avseende både kunskap och glädje. 

 

Borås, juni 2016 
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Abstract 
The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) and why companies choose to engage 

in such task is debated by many, both within the academy as well as outside it. There is 

however a disagreement in what is included in a company’s engagement in CSR activities. 

This study argues that current theories in use, are unable to explain the complex environment 

in which companies operate and therefore incapable of providing good answers to this study’s 

purpose, concerning how CSR is constructed. This study draws on the theory of institutional 

logics as a tool in exploring a company’s engagement in CSR in a complex environment and 

discourse theory in visualizing the meaning of CSR as well as its construction. Despite a great 

amount of research in institutional logics, this study departs from previous research in its 

exclusive use of CSR-reports, gathered from companies in the remarkable apparel industry, as 

sources of data. 

 

This study concludes that an apparel company´s engagement in CSR activities emanates from 

several, often contradictive, institutional logics that take form through numerous different 

pressures in the environment. The result of the study calls for a CSR that includes a moral 

stance where the companies perform philanthropic deeds, beyond the needs of their own 

business. Hereby, the study displays a discursive construction of CSR that is equally complex 

as the environments in which the companies operate, with numerous different yet parallel 

logics influencing. In answering the purpose, the study makes two contributions to the theory 

of institutional logics. In identifying the institutional logics, an entirely new institutional order 

is acknowledged. Lastly, in using CSR-reports in the analysis, this study shows how texts of 

organisation´s own making can be used in identifying institutional logics.  

 

Two implications can be made, the first being the power that different stakeholder of the 

company has in influencing the meaning of CSR and how they themselves are part of the 

process. Thus being able to drive change, as important components in an environment to 

which companies show great compliance. The second implication concerns the necessity in 

company’s consideration to a discourse of CSR that includes a moral dimension, comprising a 

commitment that goes beyond a vested interest for the business. 
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Sammanfattning 

Konceptet Corporate Social Responsibility (CSR) och varför företag väljer att arbeta med det 

debatteras av många, inom akademin såväl som utanför. Dock finns det en oenighet i vad som 

inkluderas i ett företags arbete med CSR.  Denna studie hävdar att nuvarande teorier som 

används är oförmögna att förklara den komplexa omgivning som företag verkar inom och 

därmed inte lyckas ge ett bra svar på denna studies syfte, om hur CSR är konstruerat. Studien 

nyttjar teorin om institutionell logik som verktyg för att kunna utforska företags arbete med 

CSR i en komplex omgivning och diskursteori för att åskådliggöra innebörden av CSR och 

dess konstruktion. Trots mycket forskning inom institutionella logiker, skiljer sig denna studie 

genom sin användning av CSR-rapporter, insamlade från företag i den uppmärksammade 

klädbranschen, som källor till data.  

 

Studien konstaterar att ett klädföretags arbete med CSR utgår från flera parallella, ofta 

motstridiga, institutionella logiker som formas genom en komplex omgivnings många olika 

påtryckningar. Studiens resultat beskriver dessutom ett CSR som inkluderar en moralisk 

ställning där företagen utför filantropiska handlingar, bortom behovet för deras egen 

verksamhet. Härigenom illustreras en diskursiv konstruktion av CSR som är lika komplex 

som den omgivningen där företagen verkar, med flera parallella logiker som influerar. Genom 

svarandet av syftet, gör studien två bidrag till teorin om institutionell logik.  I identifieringen 

av institutionella logiker blir en helt ny institutionell ordning bekräftad. Slutligen, i 

användningen av CSR-rapporter för analys, uppvisar studien även hur organisationers egna 

texter kan användas för att identifiera institutionella logiker.  

 

Två implikationer kan göras, där den första rör den makt som företagets olika intressenter har 

i att influera vad CSR innebär och på så sätt också driva påverkan, som betydande 

komponenter av en omgivning som företagen visar stor följsamhet till. Den andra 

implikationen berör nödvändigheten i företags beaktande av en CSR-diskurs som inkluderar 

en moralisk dimension, med ett åtagande som går bortom intresset för den egna 

verksamheten. 
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1 Introduktion 
Detta kapitel redogör för de nuvarande problem som existerar i synen på Corporate Social 

Responsibility som en social konstruktion och vilka möjligheter det finns för vidare studier att 

ge nya insikter och förståelse för denna konstruktion. Denna redogörelse utmynnar i ett syfte 

och två forskningsfrågor som guidar studien genom sin process.  

1.1 Inledning 

 

Under året 2013 inträffade en stor olycka i Bangladesh då taket på en klädfabrik gav vika och 

kollapsade på de människorna som arbetade där. Över 1100 människor omkom i olyckan 

(Burke  2013) vilket föranledde höjda röster om att värna om människorna i den klädbransch 

som redan var föremål för uppmärksammanden kring dess sociala- och miljömässiga inverkan 

(Chamberlain  2013). Trots att många företag frånskrev sig sin inblandning av produktion i 

fabriken, gav olyckan upphov till flera branschöverskridande initiativ om företagens sociala 

åtagande (Roberts  2014). Olyckor och uppmärksammanden likt dessa skapar påtryckningar 

på företagens att arbeta mer med Corporate Social Responsibility (CSR), att företag ska ta ett 

större ansvar i samhället och beakta sociala aspekter såväl som miljön, med större krav på att 

ta sitt ansvar som en del av samhället. Internationella standarder för rapportering (GRI 2016) 

sätter dessutom en press på att visa upp sitt arbete offentligt, med ett resultat som är 

tillfredställande för omgivningen. Denna omfattning och kommunikativa spridning till trots, 

råder det fortfarande en otydlighet om vad meningen är att arbeta med CSR och vad denna 

sociala konstruktion egentligen inkluderar. 

1.2 Litteraturöversikt 

 

Tidigare forskning om företags rapportering kring CSR-frågor betraktar 

rapporteringsmomentet ur flera olika perspektiv och har försökt finna vilken mening företag 

finner i att arbeta med CSR, hur detta kommer till uttryck i dess CSR-rapporter samt vilken 

institutionell inverkan som råder. 

1.2.1 CSR som ett utbrett begrepp 

 

CSR handlar om att företag inte bara tar ansvar för den ekonomiska hållbarheten, som 

litteratur hävdar (Friedman  1970) i tidigt skede i diskussionen kring samhälleligt 

ansvarstagande, men att även miljömässiga och sociala ansvarstaganden som åligger 

företagen ska inkluderas i verksamheten. Detta grundar sig i att företag anses vara en del av 

samhället och som följd av dess inverkan på samhället i sin helhet, bör även de verka för en 

hållbarare samhällsutveckling (Fukukawa & Moon  2004). Vad som inkluderas i detta 

samhällsansvar och i ett CSR-arbete överlag råder det dock tvetydigheter om.  

 

Företags arbete med frågor kring sociala- och miljömässiga förhållanden har varit aktuella 

under en lång tid och intensifierats i takt med utvecklingen av diverse initiativ och regleringar 

(Carroll  1991), med en rapportering som blivit oundviklig för många företag (Strouhal, 

Gurvits, Nikitina-Kalamäe & Startseva  2015). En central komponent i denna expansion av 

rapporter är Global Reporting Initiative (GRI) som driver frågan kring utformningen av 

företags CSR rapportering (GRI 2016). I takt med GRI´s expansion har även samhällets 

medvetenhet kring CSR-frågor ökat och intressenter i omgivningen har fått förmågan att ställa 

högre krav på företag om CSR (Du, Bhattacharya & Sen  2010; Martínez-Ferrero, Garcia-
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Sanchez & Cuadrado-Ballesteros  2015). Däremot skiljer sig uppfattningarna om vad som är 

ett starkt och framgångsrikt CSR-arbete, med en heterogen omgivning bestående av flera 

olika aktörer som konkurrerar om att få tolkningsföreträde om vad starkt CSR är (Ählström & 

Egels-Zandén  2008). Detta illustrerar Chen och Bouvain (2009) i sin jämförande studie över 

CSR-rapportering mellan olika länder, där olika delar av CSR uppmärksammas olika mycket 

beroende på bland annat nationell kontext. Chapple och Moon (2005) konstaterar i en 

undersökning av sju asiatiska länder att uppfattning av CSR är homogen och utmanar därmed 

Chens och Bouvains (2009) slutsats. Även om länder i gemensamma regioner har en 

homogen uppfattning av CSR, talar litteraturen för frånvaron av en konsensus i CSR´s 

innebörd. Något som tillstyrks av Hongjoo och Byoungho (2016) som hittat skillnader mellan 

hur företag i olika länder har olika fokus på CSR i sin kommunikation. Givet den medvetna 

publik som de kommunicerar till (Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez & Cuadrado-Ballesteros  

2015), blir rapporteringen om vad som inkluderas i företagens arbete med CSR synnerligen 

viktig. 

1.2.2 Flera anledningar till CSR 

 

Med en ökad medvetenhet om CSR i omgivningen (Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez & 

Cuadrado-Ballesteros  2015) följer även högre krav på CSR-rapporteringen från företag, men 

frånsett studier om standardisering (Michelon, Pilonato & Ricceri  2015) och CSR-

rapportering som en nödvändighet (de Lange, Busch & Delgado-ceballos  2012; Polonsky & 

Jevons  2009), menar forskningen att det finns flera olika faktorer som företags CSR-

rapportering bottnar i.  

 

Ett förekommande argument i litteraturen är det att rapportering ger företaget legitimitet, 

trovärdighet samt förmedlar en bild av företaget som ger samhället en bättre uppfattning av 

verksamheten (Shinkle & Spencer  2012). Argument som litteratur hävdar varit något som 

pådrivit normaliseringen av rapportering kring CSR (Chauvey, Giordano-spring, Cho & 

Patten  2015). Detta grundar sig i behovet att passa in tillsammans med andra företag och helt 

enkelt inte framstå som ett icke hållbart företag i förhållande till andra (Bebbington, Higgins 

& Frame  2009; Johansen & Nielsen  2012; Sun, Wang, Wang & Yin  2015).  Intressenters 

större medvetenhet om CSR gör dem även mer benägna att agera utifrån den information de 

får, varför företagens rapporter blir än mer viktiga (Du, Bhattacharya & Sen  2010; Johansen 

& Nielsen  2012; Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez & Cuadrado-Ballesteros  2015). Utifrån 

denna information bestraffar alternativt belönar intressenter företag (ibid.). De som uppfattas 

hållbara erhåller positiva attityder och i förlängningen ett starkare varumärke, medan 

motsatsen gäller för de som uppfattas icke hållbara (Du, Bhattacharya & Sen  2010). Om detta 

sammantaget generar ekonomiska fördelar (Aras, Aybars & Kutlu  2010; Nikolaeva & Bicho  

2011; Weber  2008), eller inga alls (Chetty, Naidoo & Seetharam  2015; Lee, Faff & 

Langfield-Smith  2009)  råder det en tvetydighet om och frågan om hur CSR´s olika delar 

förhåller sig till varandra blir därmed aktuell om huruvida alla komponenter samverkar med 

en ekonomisk orientering.  

 

I vissa kontexter spelar till och med rapporteringens fördelar ingen roll som motivationsfaktor 

för företag, då vissa länder har gjort rapporteringen om CSR till ett lagkrav och därmed 

oundviklig (Morris & Baddache  2012). Detta gäller förvisso långt ifrån alla länder (Marquis 

& Qian  2014) men utvecklingen kring lagkrav menar vissa är nödvändiga för att motverka 

avgränsade rapporteringar och utelämnande av viss information (Othman, Darus & Arshad  

2011).  En potentiell fortsatt expansion av lagkrav som företagen behöver beakta. Därutöver 

har standarder såsom GRI skapat resultat likt stiftade lagar om rapportering, då de erhållit 
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sådant kraft att det för många företag blivit otänkbart att inte agera utefter det som standarden 

förespråkar (Du, Bhattacharya & Sen  2010; Nikolaeva & Bicho  2011; Othman, Darus & 

Arshad  2011). Detta resulterar i att företag behöver lägga större möda i att faktiskt utforma 

tillräckligt omfattande rapporer, som spelgar företagens CSR-insatser. Detta till följd av den 

uppmärksamhet rapporter utsetts för, både från forskningens håll men även genom standarder 

eller lagkrav som ska upprätthållas. 

1.2.3 En institutionell inverkan 

 

Utifrån CSR-rapporteringens framfart, i synnerhet genom vissa standarder, beskriver Levy, 

Brown och De Jong (2010) GRI som institutionaliserat. Samtidigt är GRI tätt sammankopplad 

med vad CSR inkluderar eftersom rapporten är kommunikationsmedlet för att framföra CSR-

arbete till en medveten omgivning (Du, Bhattacharya & Sen  2010). Men vad CSR inkluderar 

menar Chapple och Moon (2005) och Hongjoo och Byoungho (2016) skiljer sig beroende på 

vart i världen CSR behandlas. Vad som överlag egentligen inkluderas i ett CSR-arbete råder 

det också tvetydighet om och studier som utgått från institutionell teori har erbjudit 

beskrivningar av CSR som å ena sidan något som inkluderar en sammansättning av samhällets 

uppfattningar till att å andra sidan att ta en överlag mer affärsorienterad inriktning (Bondy, 

Moon & Matten  2012). Andra menar att CSR är en hybridinstitution (Boxenbaum  2006) som 

formas genom mångfacetterade påtryckningar från omgivningen (Adebanjo, Ojadi, Tritos & 

Tickle  2013; Muthuri & Gilbert  2011) men problemet med nuvarande tillvägagångssätt 

ligger i att teorin inte lyckas beakta denna mångfacetterade heterogenitet (Binder  2007). 

Detta gör det svårt att se vilken roll CSR egentligen har för företag och vad CSR faktiskt 

innebär. 

 

Att konstatera institutionaliseringen av CSR utifrån flertaliga oeniga beskrivningar blir därför 

svårt. Detta är däremot något som Thornton, Ocasio och Lounsbury (2012) förklarar att teorin 

om institutionell logik kan ge svar på genom att mena hur institutioner är föreställningar om 

verkligheten som infinner sig hos individer såväl som organisationer på flera olika nivåer i ett 

socialt system. Teorin förklarar att föreställningar inte utgår från, och homogeniseras till, en 

världsomspännande institution men menar istället att det finns flera olika institutionella 

logiker, på flera olika nivåer, i ett gemensamt förhållande (ibid.). Denna teori kan användas 

som verktyg för att analysera dessa heterogena förhållanden där nyinstitutionell teori 

misslyckas (Greenwood, Oliver, Suddaby & Sahlin-Andersson  2008; Thornton, Ocasio & 

Lounsbury  2012). 

 

Greenwood, Diaz, Li och Lorente (2010) bygger vidare på denna heterogenitet genom att 

hävda att organisationer inom ett institutionellt område, såsom på marknaden, även kan 

påverkas av flera andra områdens institutionella logiker. Exempelvis kan institutionaliserade 

sätt att agera och resonera på, skilja sig mellan kontexten i exempelvis en familj och den i ett 

företag, även om samma individ är verksam inom båda. (ibid.). Greenwood, Raynard, Kodeih, 

Micelotta och Lounsbury (2011) förklarar denna situation med att omgivningen består av flera 

institutioner som alla sätter press på organisationer, samtidigt som dessa organisationer är 

verksamma i flera omgivningar, vilket medför olika krav på vad som ska inkluderas i CSR. 

Phillips, Lawrence och Hardy (2004) menar därtill att kommunikationen av texter som 

exempelvis rapporter, inte bara baseras på vilka uppfattningar samhället har om CSR men 

också inverkar på hur samhället själva uppfattar CSR. De förklarar i sin studie hur 

institutioner formas från diskursen, vilket i sin tur formas genom de texter som behandlar 

CSR, som följaktligen också bidrar till diskursen. 
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1.2.4 Klädbranschens uppmärksammade roll 

 

Som konsekvens av hur utbrett CSR har blivit, följer också en efterfrågan på rapportering som 

speglar denna bredd och omfattning. Klädföretagen är del av en bransch som har blivit 

frekvent uppmärksammad i media kring CSR, med ett behov av att arbeta mer med social- 

och miljöorienterade frågor. Naturvårdsverket (2010) belyser bland annat i en rapport den 

stora miljöpåverkan som klädindustrin har i bland annat omfattande vattenkonsumtion och 

kemikalieanvändning i produktionen av kläder, ett problem som andra sluter upp bakom 

(Gould  2015; Greer  2013). Kelly (2013) beskriver i sin artikel den utbredda uppfattningen 

om att arbetsförhållanden i klädproduktion i Bangladesh kan jämföras med den moderna 

tidens slaveri, uppmärksammanden som Greenhouse (2013) menar har medfört stor press 

kring säkerhetsfrågan i fabrikerna. Frågor som tilltar i styrka till följd av tragiska olyckor 

inom branschen (Burke 2013). Att företagen agerar utefter uppmärksammanden och 

kommunicerar sina framsteg, blir därför ytterst angeläget eftersom de allra flesta 

intressenterna inte har insikt i det faktiska CSR-arbetet, där rapporten blir kanalen för att 

förmedla detta arbete. Intressenternas medvetenhet och förmåga att agera utefter information 

(Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez & Cuadrado-Ballesteros  2015) pådriver rapporteringen 

och i takt med att kravet på rapporteringen om CSR ökar, och företaget svarar upp mot kravet, 

ökar även tillförseln av texter som ger diskursen kring CSR näring. Detta resulterar i att 

klädbranschens företag är starkt knutna till arbete med CSR och sålunda en stor bidragare till 

diskursen om det samma, samtidigt som diskursen om CSR är tvetydig.  

1.3 Problemdiskussion  

 

Litteraturen belyser vilka faktorer och institutionella kontexter som spelar in i rapporteringen 

av CSR och behandlar den homogeniserande process som sker i rapporteringen av CSR i 

stort. Genom historiens utveckling kring nödvändigheten av att arbeta med CSR (Strouhal et 

al.  2015) har rapporteringsstandarder fått stor betydelse till följd av pressen på att passa in 

(Bebbington, Higgins & Frame  2009; Johansen & Nielsen  2012; Nikolaeva & Bicho  2011) 

samtidigt som det finns en vikt att rapportera om rätt saker – de saker som är meningsfulla att 

rapportera om.  

 

Ählström och Egels-Zandén (2008) förklarar att processen att konstatera CSR´s innebörd, 

präglas av en konkurrens kring tolkning. Institutionella faktorer spelar in i hur företag agerar 

efter CSR och därefter kommunicerar detta i rapporter. Däremot underbygger tvetydigheten 

om innebörden av CSR, existensen av parallella tolkningar snarare än en isomorfiskt 

institutionaliserande process som pådriver företagens homogeniserade förhållningssätt till 

CSR. Problemet ligger därför i att betrakta CSR, och företagens utgångspunkter till att arbeta 

med det, som en ensam innebörd av kontextualiserad rationalitet (Friedland  2012), när det 

istället råder en kontextburen heterogenitet till hur företagen arbetar med CSR. Något som 

teorin om institutionell logik beaktar (Greenwood et al.  2008). Med detta menas att 

nyinstitutionell teori, som många studier använder sig av, är otillräckligt som förklaring till 

varför företag rapporter om CSR (Binder 2007) och sålunda hur innebörden av CSR formas 

genom diskursen. Kraven på innehållet i rapporterna återspeglas i vilket CSR-arbete företagen 

utför och därmed finns det inte ett enskilt korrekt arbete med CSR.  

 

Detta förklarar Greenwood et al. (2011) med den komplexitet som råder bland institutioner i 

omgivningen och vilka påfrestningar för organisationer detta medför. I synnerhet med 

beaktande av litteraturens påpekande om hur denna omgivning blir mer och mer medveten, 

med en förmåga att ställa krav (Du, Bhattacharya & Sen 2010). Summan av företags arbete 



 

 - 5 - 

med CSR tar sig till uttryck i den återkommande rapporten om CSR som utifrån olika 

ageranden blir en formulerad text tillika agerande utefter de krav omgivningen ställer. 

 

CSR-rapporten är en del av diskursen kring CSR men genererar därtill nya bidrag till att 

forma en diskurs som följaktligen driver konstruktionen av CSR och dess institutionalisering 

(Phillips, Lawrence & Hardy  2004).  Likväl finns det en svårighet att belysa denna 

konstruktion med hjälp av nyinstitutionell teori eftersom den försummar de flerkontextuella 

förhållanden som den komplexa omgivningen utgör, med ett betraktande av individer som 

oundvikligt följsamma institutionella strukturer (Binder  2007). Det blir därför svårt att 

betrakta CSR som ett koncept som företag agerar utefter, utan att ta i beaktning alla de olika 

komponenter som samma koncept inkluderar, som konsekvenser av alla de olika aspekter som 

inverkar på CSR. Där den nyinstitutionella teorin är oförmögen att belysa omgivningens 

komplexitet (Thornton, Ocasio & Lounsbury  2012), utgör institutionell logik ett adekvat 

verktyg, med anledning av dess hänsyn till denna komplexitet genom sitt beaktande av 

världen som flera parallella, inte alltid eniga, institutioner. 

 

Tidigare studier undersöker olika organisationers ageranden utefter institutionella logiker men 

dessa begränsar sig till att utgå från data från fackliga tidskrifter (Nigam & Ocasio  2010), 

enkätstudier (Greenwood et al.  2010), intervjuer (Egels-Zandén & Hyllman  2006; Egels-

Zandén, Lindberg & Hyllman  2015; Thornton  2002), litteraturstudier (Greenwood et al.  

2011) eller fältstudier (Binder  2007). Problemet med dessa studier är emellertid att de inte 

beaktar den stora roll som rapporterna spelar i sammanhanget CSR, där organisationers 

produktion av texter utgör en omfattande samling av information kring hur företag driver sitt 

arbete med CSR och formar diskursen. CSR-rapporter spelar en stor roll för företagen med en 

kontinuitet (Du, Bhattacharya & Sen  2010; Nikolaeva & Bicho  2011; Othman, Darus & 

Arshad  2011) som utgör en central del i formandets av diskursen om CSR. 

 

Studien kommer därför undersöka CSR ur ett perspektiv som utforskar hur de komponenter 

som konstituerar CSR, inte bara samexisterar, men också samverkar med varandra. Därmed 

ges större förståelse i hur institutionella logiker bistår i konstruktionen av CSR med 

utgångspunkt i de CSR-rapporter som företagen producerar.  

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med studien är med bakgrund i tvetydigheten kring CSR´s innebörd, att undersöka 

konstruktionen av CSR för att få insikt i vilken utveckling detta breda koncept tar och hur 

företagen förhåller sig till CSR genom ett agerande efter institutionella logiker. Syftet uppfylls 

genom svarandet av följande två forskningsfrågor. 

 

1) Vilka institutionella logiker framträder i klädföretagens rapportering kring CSR?  

2) Hur relaterar dessa logiker till varandra?  

1.5 Studiens disposition 

 

För att underbygga svarandet av syftet och forskningsfrågor, kommer studien i kapitel två 

presentera en referensram kring CSR och dess utveckling. Kapitlet fortsätter med en mer 

ingående beskrivning av teorin kring institutionell logik och hur denna kommer användas i 

klädföretagens kontext.  Därtill inkluderar kapitlet en redogörelse för diskursteori och hur 

teorin kommer användas i analysen av data, för att svara på hur CSR konstrueras. Kapitel tre 

redogör för studiens metodval och forskningsansatser, hur datamaterialet valdes ut samt hur 
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analysen av detta material gick till. I kapitel fyra presenteras vilka institutionella logiker som 

framträder i analysen av företagen CSR-rapporter. Kapitlet ger även en beskrivning hur 

relationen mellan logikerna framställs i CSR-rapporterna. Slutligen knyter kapitel fem an 

dessa uppkomna logiker till att ge en överskådlig bild av vad företagens arbete med CSR 

inkluderar samt vilken relation dessa logikern har till teorin om institutionell logik. Här 

diskuteras vad studiens upptäckter kan tillföra teorin om institutionell logik samt hur 

konstruktionen av konceptet CSR ser ut.  
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2 Referensram 
 

Detta avsnitt förser läsaren med en överskådlig redogörelse för olika begrepp och 

tillhandahåller en insikt i teorierna som nyttjas i studien. Avsnittet inleder med en redogörelse 

av nyckelkoncept av relevans för studien med CSR och dess rapportering i fokus. Kapitlet 

fortsätter därefter med en överblick av teorin kring institutionell logik som kommer ligga till 

grund för analysen av CSR-rapporter, samt en redogörelse av diskursteori. Avslutningsvis 

presteras en teoretisk modell som kommer ligga till grund för analysen.  

2.1 Övergripande om CSR 

 

Utgångspunkten för många studier är att CSR, i någon form, är till gagn för företagen själva 

genom att förmedla är fördelaktig bild av verksamheten till samhället (Shinkle & Spencer  

2012). Detta grundar sig i den större medvetenhet, och därmed roll, som intressenter har fått 

(Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez & Cuadrado-Ballesteros  2015) vilket förmår företagen till 

att agera utifrån den potentiella risken för negativa konsekvenser genom intressenters 

bestraffningar (Nikolaeva & Bicho  2011). I takt med att intressenter har blivit mer medvetna 

om CSR, har de också blivit mer villiga att agera utefter den information de får (Du, 

Bhattacharya & Sen  2010; Johansen & Nielsen  2012; Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez & 

Cuadrado-Ballesteros  2015), vilket har skapat en nödvändighet i att informativt tillfredställa 

intressenten. Detta ställer stora krav på företagen att producera rapporter för att kunna 

kommunicera en tillfredställande bild till omgivningen om dess arbete med sociala- och 

miljömässiga frågor (Jones, Comfort & Hillier  2012). Detta får som dessutom stor inverkan 

på ett företags rykte (Pérez  2015).  

 

Bondy, Moon och Matten (2012) menar att den institutionella bakgrunden till företags arbete 

med CSR skiftar över tid, med ett fokus från samhällets uppfattning om CSR till ett mer 

affärsorienterat resonemang. Adebanjo et al. (2013) menar att fokus på CSR också beror på 

kontexten inom vilken företagen verkar, där vissa länder har svagare reglering kring CSR 

vilket gör att en institutionell inverkan skiftar från ett tvingande till ett normativt CSR-arbete. 

Andra studier menar däremot att det är svårare att konkret tydliggöra vilken institutionell 

riktning som CSR tar där företags orientering till CSR varierar beroende på både regleringar 

och internationella påtryckningar (Muthuri & Gilbert  2011). Detta menar Boxenbaum (2006) 

föranlett en hybridisering av institutioner med ett CSR som i studien driver CSR utifrån lagar 

men därtill en social mångfald, utifrån två tidigare skilda institutioner. Detta talar för en 

institutionalisering av CSR under ständig konstruktion och som är mer komplex än att den tas 

för givet i en tydlig form. Därmed bör konceptet studeras med teorin om institutionell logik 

som tar denna komplexitet i beaktning, vars stora fördel är att behandla heterogeniteten bland 

institutioner (Greenwood et al.  2008). Trots denna oenighet om CSR och dess föränderliga 

form, med många som söker tolkningsföreträde i innebörden av CSR (Ählström & Egels-

Zandén  2008), är definitioner inte ovanligt förekommande i litteraturen. Nedan presenteras 

en definition som används som referens för den konstruktion av CSR som studien ämnar 

utforska.    

2.1.1 Definitionen av CSR 

 

Medan CSR tenderar att ställas gentemot företagens affärsverksamhet (Aras, Aybars & Kutlu  

2010; Lee, Faff & Langfield-Smith  2009; Weber  2008), finns det de studier som hävdar att 
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det finns en filantropisk nivå till CSR där exempelvis Pinkston och Carroll (1996) beskriver 

filantropi som den fjärde och högsta nivån av arbete med CSR. De menar att filantropi 

grundar sig i företagets eget omdöme, eftersom det inte finns några lagar eller riktlinjer för 

filantropi. Carroll (1991) ger däremot exempel på filantropipiska handlingar som bland annat 

uttrycker sig genom finansiella bidrag till utbildning och samhälle. Claydon (2011) beskriver 

filantropi som när företagen använder tillgångar för att förbättra sociala förhållanden för 

arbetarna medan Lii och Lee (2012) har en mer samhällsövergripande förklaring och hävdar 

att sann filantropi är företagens bidrag till samhället, utan att be om något i utbyte. 

Sammanfattningsvis hävdar litteraturen att företagen bidrar med ovillkorliga insatser till 

samhället.  Samtidigt finns det, som Ählström & Egels-Zandén (2008) förklarar, flera andra 

tolkningar av CSR som inte nödvändigtvis inkluderar denna komponent.  

 

Akademiker såväl som intressentgrupper i samhället har tampats med CSR och genom åren 

har konceptet med dess olika komponenter tagit olika form (Ählström & Egels-Zandén  

2008), med en lång strävan att finna en gemensam definition av vad det innebär att vara 

hållbar (Carroll  1991). Redan under 70-talet började studier tala om responsiveness istället 

för responsibility med motiveringen att det speglade företagens faktiska handling bättre 

(ibid.). Detta gav upphov till studier kring ”corporate social performance” för att mäta hur 

responsiva företagen var i sitt hållbarhetsarbete (Carroll  1991, ss. 39-40) . Denna avvikande 

orientering har däremot inte handlat mer än om en mindre fokusförskjutning, från ansvar, till 

ansvar för att agera (Carroll  1991) medan CSR likväl har blivit ett vedertaget begrepp (Du, 

Bhattacharya & Sen  2010). Fortfarande råder det dock tvetydigheter kring vad CSR 

egentligen innebär och vad som inkluderas i konceptet.  

 

Ählström och Egels-Zandén (2008) ger sig inte i kast med att definiera CSR, men de 

definierar däremot definitionsprocessen som en kamp om rätten till tolkning. Annan litteratur 

försöker istället ge en bredare definition av CSR som utmynnar i ett företags verksamhet som 

inkluderar sociala och miljömässiga aspekter som gynnar samhället i stort och som sker på 

frivillig basis (Du, Bhattacharya & Sen  2010; Fukukawa & Moon  2004; Gaskill-fox, 

Hyllegard & Ogle  2014; Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez & Cuadrado-Ballesteros  2015). I 

sin studie utgår Pérez (2015) från Europakommissionens definition av CSR som “The 

responsibility of enterprises for their impact on society” (European Commission  2011). 

Denna ligger i linje med den akademiska definitionen i hur även den behandlar företagens 

inverkan på aspekterna kring det sociala, miljömässiga, etiska och de mänskliga rättigheterna, 

i anslutning till sin verksamhet. I denna studie görs tolkningen att etik och mänskliga 

rättigheter kan inkluderas i de breda sociala- och miljömässiga aspekterna. Därför summeras 

den för studien gällande definitionen av CSR till; integrationen av miljömässiga och sociala 

aspekter i företagens verksamhet. En övergripande definition som ger en referens till den 

konstruktion av CSR som denna studie utforskar. 

2.1.2 Rapporteringen om CSR 

 

Arbetet med CSR utifrån ovan definitionen tar sig bland annat till uttryck genom de, för 

numera många företag, årliga rapporteringar som publiceras om CSR. Dessa går under många 

olika namn; hållbarhetsrapport, CSR-rapport eller Conscious action sustainability report för 

att nämna några men som i all väsentlighet behandlar samma saker, om än i olika omfattning 

och utefter olika strukturer. Studien kommer att genomgående benämna dessa rapporter för 

CSR-rapporter och på så sätt utgå från studiens syfte. Rapporterna är i flesta länder frivilliga 

(Marquis & Qian  2014; Morris & Baddache  2012) men pressen på företagens rapportering är 

ändå påtaglig, dels genom en mer medveten omgivning (Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez & 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681&locale=en%22
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681&locale=en%22
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Cuadrado-Ballesteros  2015) men också till följd av den uppkomna efterfrågan på mer 

information, som uttrycker sig genom riktlinjerna som Global Reporting Initiative (GRI) 

utfärdar. Riktlinjerna är ett svar på bristen av ett enat system för hur rapportering kring CSR-

frågor ska se ut (Nikolaeva & Bicho  2011), vilket medför en gemensam struktur för hur 

företag rapporterar, men som samtidigt inte förhåller sig till en gemensam innebörd av CSR.  

2.2 Institutionell logik 

 

Nedan följer en redogörelse av teorin om institutionell logik som syftar till att förmedla en 

förförståelse kring studiens utgångspunkter i analysen av vilka logiker som återfinns i 

företagens rapportering kring CSR. Bakgrunden till studiens val av institutionella logiker 

ligger i hur studien syftar till att undersöka konstruktionen av ett CSR som visar sig influeras 

av en komplex omgivning som medför oenigheter i vilka aspekter som inkluderas i CSR. 

Institutionella logiker tar, till skillnad från nyinstitutionell teori, denna komplexitet i 

beaktning vilket möjliggör för bättre förståelse av CSR´s konstruktion. I följande avsnitt görs 

ett urval av de delar av institutionell logik som studien nyttjar i sin analys.  

2.2.1 En överblick av institutionella logiker 

 

Institutionell logik är en teori för att analysera relationen mellan institutioner, organisationer 

och individer i ett övergripande socialt system (Thornton, Ocasio & Lounsbury  2012). En 

relation som är högst angelägen att beakta i ljuset av hur flera klädföretag verkar på flera olika 

platser i världen, genom representerade individer som alla verkar i olika institutionella 

omgivningar. Det är en teori som tar avstamp från nyinstitutionell teori men som samtidigt 

ifrågasätter teorin, med en syn på institutioner som är parallella med varandra: 

 
Institutions are conventionally understood as supraorganizational patterns of 

organizing social life rooted in shared norms (Shibutani 1986:16). With its emphasis on 

an exterior normative, as opposed to an interior cognitive, order, this definition is 

inadequate. To sustain heave intellectual traffic, the notion of institution requires 

reconstruction, and particularly a rethinking of the relationship between symbol and 

practice. (Friedland & Alford  1991, ss. 242-243) 

 

Friedland och Alford (1991) menar att den teoretiska uppfattningen av institutioner är i behov 

av en rekonstruktion då konceptet av institutioner behöver parallellt kunna behandla 

materiella såväl som symboliska aspekter. Med andra ord handlar det om att individer 

organiserar materiella beslut och handlingar samtidigt som olika vokabulär som symboliska 

uttryck används för att framställa denna verklighet som meningsfull. Detta har nyinstitutionell 

teori svårt att förmå genom sin tyngdpunkt på omgivningens gemensamma normer och 

agerande därefter. Friedland och Alford erbjuder därför en ny syn på institutioner: 

 
Institutions are supraorganizational patterns of human activity by which individuals 

and organizations produce and reproduce their material subsistence and organize time 

and space. They are also symbolic systems, ways of ordering reality, and there by 

rendering experience of time and space meaningful. (Friedland & Alford  1991, s. 243) 

 

I sin sammanställning av, och nya bidrag till, teorin om institutionell logik förädlar Thornton 

Ocasio och Lounsbury definitionen av institutioner utifrån Friedlands och Alfords definition 

till att vara: 
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The socially constructed, historical patterns of cultural symbols and material practices, 

including assumptions, values, and beliefs, by which individuals and organizations 

provide meaning to their daily activity, organize time and space, and reproduce their 

lives and experiences. (Thornton, Ocasio & Lounsbury  2012, s. 2) 

 

Teorin behandlar hur beslut och ageranden influeras av en social kontext i förhållande till ett 

övergripande socialt system med flera olika institutionella ordningar som representerar olika 

nivåer i samhället (Thornton, Ocasio & Lounsbury  2012). Vardera av de institutionella 

ordningarna innehar en uppsättning symboler och praktiker som är uttryck för handling och 

beslut. Dessa uppsättningar struktureras inom olika kategorier (”categorical element”, 

Thornton, Ocasio & Lounsbury  2012, s. 75) som redogör för hur individer eller 

organisationer uttrycker sig inom rspektive institutionell ordning: 

 
In theory, the categorical elements on the vertical Y-axis represent how individuals and 

organizations, if influenced by any one institutional order, are likely to understand their 

sense of self and identity: that is, who they are, their logics of action, how they act, 

their vocabularies of motive, and what language is salient. (Thornton, Ocasio & 

Lounsbury  2012, s. 75) 

 

Sambandet mellan den institutionella ordningen och kategorierna formar den institutionella 

logiken, med givna uttryck som är karaktäristiska för gällande institutionella ordning. Tabell 

2.1 ger ett illustrativt och mycket avskalat exempel för att ge läsaren en överskådlig förståelse 

av institutionella logikers innebörd. 

 

 Samhälle Företag 
 

Strategisk 
utgångspunkt 

 

Förbättra standarden för 

medlemmarna i samhället 

 

 

Effektivisera företagets 

arbets-processer 

 

 
Auktoritet som 

styr i kontexten 

 

Gällande regler och normer 

tillämpas i specifikt 

samhälle 

 

 

Chefer/överordnade i 

hierarkin bestämmer 

Tabell 2.1 Exemplifiering av institutionella logiker 

Källa: Egen utarbetning 

 

Denna avskalade illustration består endast av två ordningar, samhället och företaget. Under 

respektive ordning finns det bland annat överordnade strategier utifrån vilka organisationer 

och individer kan understödja och visa följsamhet till en institutionell ordning. Men olika 

ordningar har inte samma syn på strategier och står inte sällan i motstridighet med varandra 

(Thornton, Ocasio & Lounsbury 2012). Exempelvis når samhället en bättre standard om 

många av dess medlemmar är i arbete men om ett företag i samhället effektiviserar sig genom 

en automatisering, kommer standarden tvärt om minska för samhällets medlemmar då troligen 

färre blir i arbete. På samma sätt kan det finnas en projektledare i ett företag som planerar 

uppstarten av en ny fabrik i ett främmande land, på order av högsta ledningen. Samtidigt 

verkar denne i ett samhälle som har egna normer att följa och som riskerar stå i strid med 

ledningens order. Det finns med andra ord flera parallella institutionellt korrekta handlingar 

men som verkar i en värld med fler kontexter än världen själv, med flera subsystem som 

vardera har sin egen uppfattning om vad som är rätt.  Detta kan summeras med att det som 

kallas för institutionell rationalitet är pluralistisk, i hur rationaliteten har olika innebörder 
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beroende på social kontext (Friedland  2012). För att bättre förstå hur teorin frångår synen på 

institutioner verksamma i en typ av världssamhälle, behövs en närmare redogörelse över 

teorins historiska utveckling.  

2.2.2 Uppkomsten av teorin om institutionell logik 

 

Institutionell logik tar utgångspunkt i tidiga studier om institutioner med början i Selznicks 

analys av organisationer i institutionella kontexter (Selznick  1948; Selznick  1949), som 

menar att organisationer integreras med varandra utifrån universella lagar och kontrakt. 

Meyer och Rowan (1977) expanderar detta med sin studie som behandlar organisationers 

nödvändighet att uppnå legitimitet i förhållande till andra organisationer, utifrån isomorfi – att 

organisationer homogeniseras. Detta resulterar i att organisationer ser lika ut, åtminstone sett 

från utsidan (Greenwood et al.  2008; Thornton, Ocasio & Lounsbury  2012). DiMaggio och 

Powell (1983) utvidgar Meyers och Rowans isomorfier till att bland annat utgå från tre källor 

av rationalitet för organisatorisk isomorfi; tvingande (coercive), normativ (normative) och 

mimetisk (mimetic) (DiMaggio & Powell  1983). Thornton, Ocasio och Lounsbury (2012) 

menar däremot att denna riktning avgränsar en annars komplex verklighet till att betraktas 

som en världskultur som ses som en enda dominant logik kring rationalitet.  

2.2.3 Kritiken mot nyinstitutionell teori och en avgrening till institutionell logik 

 

Kärnan i den institutionella logikens perspektiv är hur individers och organisationers 

intressen, identiteter, värden och antaganden försöker rymmas inom den rådande logiken 

(Thornton, Ocasio & Lounsbury  2012). I detta avseende skiljer sig institutionell logik från 

DiMaggios och Powells (1983) nyinstitutionellt teoretiska beskrivning om att struktur är 

överordnat handling (Binder 2007). Institutionell logik menar att det finns en delvis autonomi 

för handling inom ramen för strukturer (Thornton, Ocasio & Lounsbury  2012) och att 

handlingar är sammanlänkade kring både symboler och praktiker i en större institutionell 

omgivning än inom en institution (Greenwood et al.  2008), något som berörs längre fram i 

under 2.2.5. Binder (2007) fortsätter kritiken i sin studie och menar att nyinstitutionell teori i 

många avseenden brister i hur den betraktar individer som berövade av sin egen kreativitet 

och tanke, till följd av oundvikliga förhållningssätt till strukturer. Den nyinstitutionella teorin 

försummar de flerkontextuella förhållanden som råder inom en organisation och som 

uppehåller sig i organisationens medlemmar (Binder 2007). En föreställning som motsägs vid 

betraktandet av organisationer som en uppsättning av flera olika, sannolikt inte homogena, 

processer i form av enskilda individer. 

 

Greenwood et al. (2011) ger denna heterogenitet av processer ytterligare uppmärksamhet och 

menar att institutioner inte endast återfinns inom organisationer utan likväl i en komplex 

omgivning som inverkar på organisationer.  Institutionell logik å sin sida förkastar antagandet 

om institution som ett världssamhälle som utgör en omgivning utefter vilken organisationer 

anpassar sig. Ett antagande som Thornton, Ocasio och Lounsbury (2012) menar härrör från 

den nyinstitutionella teorin, som de argumenterar för exkluderar de olika variabler som 

diverse lokaliteter och kontextuella variationer medför. I stora organisationer finns det 

exempelvis olika lokala avdelningar vars omgivning sannolikt skiljer sig markant mellan 

varandra, vilket torde influera beslutet som fattas i förhållande till omgivningen (Thornton, 

Ocasio & Lounsbury  2012). 

 

Skiljelinjen mellan nyinstitutionell teori och institutionell logik ligger därmed i logikens 

beaktande av samhället som ett system, uppbyggt av flera olika subsystem (Friedland & 
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Alford  1991). Något som bildar flera parallella och heterogena institutioner i omgivningen, i 

motsats till det nyinstitutionella världssamhället (ibid.).  Institutionell logik är en teori som 

möjliggör studier av institutionell heterogenitet där individer både kan influera såväl som 

influeras av flera parallella institutioner kring samma företeelse. 

2.2.4 Det interinstitutionella systemet 

 

Möjligheten för individer att influeras av och samtidigt påverka institutioner, uppdagas av 

Friedland och Alford (1991) som utmanar nyinstitutionell teori genom att hävda en mer 

komplex bild av samhället. Med utgångspunkt i att olika institutioner existerar och samverkar 

på olika nivåer i samhället, både i enighet och i motstridighet, konstruerar Friedland och 

Alford (1991) det interinstitutionella systemet. Dess olika nivåer utgör en uppsättning 

institutionella ordningar som konstituerar lika många olika referensramar för hur individer 

och organisationer uppfattar vad som är meningsfullt (Greenwood et al.  2008).  

 

Denna uppsättning av institutionella ordningar revideras av Thornton, Ocasio och Lounsbury 

(2012) som korrigerar de institutionella ordningar till att ge en mer adekvat representation av 

detta sociala system. Som nämndes tidigare formar dessa ordningar och kategorier i sitt 

samband med kategoriernas uttryck, den institutionella logiken (Thornton, Ocasio & 

Lounsbury  2012). Thornton, Ocasio och Lounsbury (2012) benämner dessa ordningar och 

kategorier i det sociala systemet för idealtyper och som tillsammans utgör det som kallas det 

interinstitutionella systemet (Figur 2.1). Systemet är en exemplifierande förteckning över 

institutionella logiker, som har identifierats genom empiriska studier (ibid.). Sammanlagt 

redogör det interinstitutionella systemet för samband mellan institutionella ordningar och 

kategorier som bildar sju institutionella logiker. Dessa är (enligt egen översättning) 

Familjelogiken, Samhällslogiken, Religionslogiken, Statslogiken, Marknadslogiken, 

Professionslogiken samt Företagslogiken. 
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Figur 2.1 Det reviderade interinstitutionella systemet 

Källa: Thornton, Ocasio & Lounsbury 2012, ss. 100-101. 

 

Systemet representerar därmed hur individer och organisationer som fattar beslut och utför 

handlingar, är influerande av en institutionell logik och förstår sig själva i en kontext 

(Thornton, Ocasio & Lounsbury  2012) – en kollektiv identitet (Greenwood et al.  2008). Det 

är sålunda de institutionella logikerna som aktören finner samstämmighet emot i sitt agerande. 

Samtidigt råder det en autonomi inom varje institutionell logik, vilket skapar ett ömsesidigt 

förhållande i att påverka logiken samtidigt som individer och organisationer låter sig påverkas 

av den.   

2.2.5 Institutionella logikers inre autonomitet 

 

Individers och organisationers verksamhet sträcker sig över flera institutionella logiker och 

sålunda kan de även influeras av andra logiker, med andra former för meningsskapande som 

ligger utanför kontextens mest framträdande logik. Detta förklaras med hur institutionella 

logiker endast är mer eller mindre institutionaliserade (Thornton, Ocasio & Lounsbury  2012). 

Detta innebär att olika symboliska och praktiska uttryck (kategorierna på y-axel i 

interinstitutionella systemet) inte nödvändigtvis behöver utgå från den logik som är den mest 

framträdande i en specifik kontext, men att mening kan fås från en annan logik. Dessa låga 

barriärer mellan logikerna grundar sig i att det interinstitutionella systemet består av 

subsystem bestående av olika kategorier (Friedland och Alford 1991). Dessa är i sin tur löst 

kopplade till den institutionella ordningen där symboliska och praktiska uttryck som i 

dagsläget tillhör till en ordning, även kan uttryckas i en annan ordning om rätt förutsättningar 

ges. För att exemplifiera, kan med andra ord en individ vara en del av en familj samtidigt som 
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denna är projektledare på ett företag, men att begära in offerter och skissa på en projektplan 

inför middagen, är sannolikt ett inadekvat agerande – även om det inte är ett omöjligt 

agerande. På detta vis kan förändring av kontexternas nu gällande institutionell logik, ske 

genom att individer agerar utefter andra kategorier än de som är gällande inom den 

institutionella ordningen. Om exempelvis läget i familjen är instabilt finns det möjlighet för 

en individ att implementera en hierarki i familjen som lösning. Thornton, Ocasio och 

Lounsbury (2012, s. 83) beskriver därför det interinstitutionella systemet som nedbrytbart 

(”near-decomposable”) i hur det består av flera subsystem som i sin förflyttning, bryter isär 

befintliga logikers karaktäristiska uttryck, till att transformera logikerna i en kontext. 

 

Genom att konstatera denna nedbrytbarhet av systemet kan även logiken förklara hur 

individer i organisationer agerar agenter för att förändra uppfattning av vilka beslut och 

handlingar som är meningsfulla – att förändra logiken. Greenwood et al. (2008) menar att en 

väg där logiker förändras är när de konkurrerar med varandra, något som Thornton, Ocasio 

och Lounsbury (2012, ss. 140-175) expanderar med teorin om ”micro-foundations” som 

förklarar hur hela institutionella logiker kan förändras genom enskilda individers ageranden. 

Den centrala frågan är däremot hur en individ kan förändra dessa institutionella arrangemang 

när denne själv är del av dem? Svaret är att det sker på samma sätt nyinstitutionell teori 

förklarar att organisationer frikopplar sin kärnverksamhet från hur de framställer sig mot 

omgivningen (Thornton, Ocasio & Lounsbury  2012). Denna frikoppling sker däremot på en 

annan nivå – individnivån – med förklaringen att naturligtvis även individer kan säga en sak, 

samtidigt som de gör en annan (ibid.). Det handlar om hur individer agerar i enlighet med 

rådande institutionella logik, samtidigt som individen inkorporerar andra institutionella 

ordningars uttryck i gällande logik, likt individen som är en del av familjen samtidigt som 

denne agerar utefter vad som är meningsfulla beslut i ett företag.  Detta förklarar möjligheten 

till att, inom en logik, agera efter annorlunda uttryck än vad som gäller för logiken och 

därigenom skapa blandningar av logiker (Glynn & Lounsbury  2005; Greenwood et al.  2008) 

när olika karaktäristiska uttryck för den institutionella ordningen byts ut. Alternativt att 

striden mellan logiker leder till att en utmanande logik med dess uttryck övertar en annan 

logik, där ett skifte sker. Exempelvis hur  en statlig institution förhåller sig mer till en 

Marknadslogik än en Statslogik (Glynn & Lounsbury  2005).  

 

Det är i denna form av autonomitet som uppkomsten av heterogena och motstridiga 

institutioner ligger. Autonomiteten som råder inom det interinstitutionella systemet möjliggör 

för organisationer att anpassa sig till en kontext och bemöta eventuella problem utifrån flera 

olika logiker på en och samma gång. Hur kontexten ser ut är dock inte alltid tydligt med en 

omgivning bestående av flera olika grupper med olika uppfattning om världen (Greenwood et 

al.  2008; Greenwood et al.  2011).   

2.2.6 Den komplexa omgivningen 

 

Den kulturella heterogeniteten som illustreras genom institutionell logik speglar 

forskningsöversiktens redogörelse över omgivningens olika aktörer som alla åberopar 

tolkningsrätt om vad CSR ska innebära (Ählström & Egels-Zandén  2008). Detta påtalar den 

mer heterogena institutionaliseringen, bortom en isomorfisk homogenisering till ett CSR. De 

idealtyper som Thornton, Ocasio och Lounsbury (2012) exemplifierar det interinstitutionella 

systemet genom varierar beroende på i vilken kontext som något studeras. Att framställa ett 

entydigt organisatoriskt resonemang om CSR mot en fastställd omgivning, blir därför mycket 

svårt. Greenwood et al. (2011) menar att organisationer möter en institutionell komplexitet, 

med flertaliga och motstridiga anvisningar från en bred uppsättning institutionella logiker, 
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med utmaningen att agera utefter dessa. Resultatet blir ett bemötande av omgivningen som tar 

en motsvarande komplex form och i vissa fall motstridig i sig själv. Greenwood et al. (2011) 

beskriver en struktur inom organisationer som försöker tillmötesgå påtryckningar genom att 

forma en blandad identitet genom vilken de kan rätta sig efter en diversifierad omgivning. 

Svårigheten med flera identiteter inom en organisation är att de riskerar stå i konflikt med 

varandra (Greenwood et al.  2011). Nigam och Ocasio (2010) kommer fram till samma 

slutsats i deras studie om hur uppkomsten av den ekonomiska aspekten som tar allt större 

plats inom sjukhus, föranleder till Marknadslogikens allt större plats i organisationen, varvid 

en konfliktsituation till den då rådande och historiskt starkare Professionslogiken uppstod, där 

logikerna motsatte sig varandra. 

 

Som redogörs för i referensramen, förklarar Thornton, Ocasio och Lounsbury (2012, s. 83) att 

det interinstitutionella systemet är något som de kallar för ”near-decomposability of 

institutional orders” med vilket de menar att en institutionell logik inte verkar i isolation från 

en annan men att systemet är nedbrytbart. Detta fenomen görs gällande i komplexa 

omgivningar där Greenwood et al. (2010) illustrerar i sin studie hur en logik i en kontext kan 

stå i strid med och påverkas av en annan logik. Greenwood et al. (2010) påtalar däremot att 

institutionell komplexitet inte uteslutande resulterar i motstridigheter mellan logiker men att 

de också i motsats kan förstärka varandra. Greenwood et al. (2011) konstaterar härtill att det 

inte endast är det stora antalet av logiker som gör omgivningen komplex, men dessutom dess 

grad av kompatibilitet med varandra som medför inverkan på organisationers bemötande av 

omgivningens påtryckningar – hur de relaterar till varandra.  

 

Den omgivning som organisationer ställs inför utgörs av en mängd olika logiker att förhålla 

sig till, vars inverkan ligger på flera nivåer (Friedland & Alford  1991) som dessutom inverkar 

på varandra (Greenwood et al.  2010; Thornton, Ocasio & Lounsbury  2012) och utgör en 

komplexitet som avspeglas i organisationers agerande utefter den institutionella omgivningen 

(Greenwood et al.  2011). I detta ligger organisationers utmaning att forma sitt agerande, och 

som exempelvis uttryckt i CSR-rapporter, formar den diskurs som bidrar till innebörden av 

CSR. 

2.3 Diskursanalys som teori 

 

I enlighet med studien syfte att förstå konstruktionen av det socialt konstruerade konceptet 

CSR, använder studien en diskursanalytisk teori. Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

beskriver diskursanalys som ett paket av både teori och metod, med den tillhörande teorin, 

diskursteori. Teorin ger förståelse för den sociala verkligheten som en konstruktion, med en 

överordnad tankegång om att sociala fenomen aldrig blir färdigkonstruerade men att det sker 

en ständig strid om olika fenomens mening och betydelse (Winther Jørgensen & Phillips  

2000). Att diskursanalysen kartlägger konkurrerande processer om betydelse, fungerar väl i 

förståelse av en konstruktion som utgår från flera parallella logiker. Denna konkurrens 

fortlöper genom att betydelsen dikteras av rådande kontingens – att den självklara betydelse vi 

ser här och nu beror på tiden och rummet. Även de diskurser som är så pass etablerade att de 

anses som självklara och ”objektiva” (Winther Jørgensen & Phillips  2000, s. 43), kan när 

som helst problematiseras, varvid den diskursiva konkurrensen återupptagits.  

 

Phillips, Lawrence och Hardy (2004) ansluter sig till objektifieringen av en diskurs i deras 

förklaring om vad som ligger bakom konstruktionen av institutioner. I takt med att 

omfattningen i distributionen av texter och andra former av kommunikation fortsätter, 

kommer även diskursen expandera och bearbetas.  Phillips, Lawrence och Hardy (2004) 
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betonar att texter grunden till institutionaliseringsprocessen och den sociala konstruktionen av 

CSR som sker genom exempelvis CSR-rapporter. I likhet föreslår Ocasio, Lowenstein och 

Nigam (2015) hur olika kommunikativa funktioner konstituerar institutionella logikers 

konstruktion och förändring. Genom en ström av kommunikation formas institutionella 

logiker, samtidigt som Ocasio, Lowenstein och Nigam (2015) poängterar att även om vilket 

kommunikativt event som helst kan bidra till att forma institutionella logiker, krävs det flera 

av dessa event för att skapa inverkan. Något som ligger i linje med Phillips, Lawrence och 

Hardy (2004) förklaring av en institutionaliseringsprocess vars intensitet är beroende på 

distributionen av texter.  

 

Phillips, Lawrence och Hardy (2004) ställer upp sju (7) förutsättningar som processen bakom 

texten måste uppfylla för att bidra till konstruktionen av den sociala verkligheten och forma 

institutioner. Dessa förutsättningar uttrycker sig som att; (1) handlingar som kräver 

organisatorisk meningsfullhet har större chans att spridas och konsumeras; (2) ageranden som 

inverkar på företagens legitimitet har större chans att spridas och konsumeras; (3) texter som 

produceras av dem med legitim rätt att uttala sig inom ämnet, som har resurser eller står i 

centrum för området är mer troliga att bli inbyggda i diskursen; (4) texter med en tydlig genre 

och som kan användas i andra organisationer är mer troliga att bli inbygga i diskursen; (5) 

texter som utgår från andra etablerade texter i diskursen är mer troliga att bli inbygga i 

diskursen; (6) texter som är mer strukturerade är också mer troliga att producera institutioner; 

(7) diskurser som får stöd av en bredare diskurs och inte står i direkt motstridighet med en 

diskurs är mer troliga att producera institutioner.  

 

Utifrån de logiker som uppkommer genom analysen av företags CSR-rapporter och en 

undersökning av hur dessa relaterar till varandra, kommer studien att utforska den 

konstruktion av det sociala fenomenet CSR som sker utifrån hur individer och organisationer 

agerar utifrån olika institutionella logiker. Användandet av diskursteori tillsammans med 

teorin om institutionell logik, bidrar till att erbjuda verktygen för och urskönja nya insikter om 

hur företag agerar efter CSR och hur de bidrar till att forma diskursen för CSR utifrån dessa 

institutionella logiker (Phillips & Hardy  2002).  

2.4 Studiens analysmodell 

 

Genom att kontextuellt anpassa det interinstitutionella systemet (figur 2.1) utefter studiens 

syfte och forskningsfrågor, kan systemet användas som modell för att utröna vilka logiker 

som framträder i CSR-rapporter. Avsnittet inleder med en bakgrund till hur modellen 

utformas, för att sedan presentera modellen och hur denna kommer appliceras i studien.  

2.4.1 Varför teorin om institutionell logik? 

 

Denna studies syfte är att undersöka konstruktionen av CSR genom att identifiera vilka 

logiker som återfinns i den kommunikation klädföretag genomför gentemot omgivningens 

breda uppsättning intressenter (Greenwood et al.  2010; Greenwood et al.  2011). Av denna 

anledning lämpar sig teorin om institutionell logik eftersom det just är kapabel att belysa 

denna breda uppsättning (Thornton, Ocasio & Lounsbury  2012).  

 

Som redogjorts för ovan belyser institutionell logik den heterogenitet som existerar i 

samhället och frångår sålunda antaget om organisationers homogenisering gentemot varandra, 

utifrån isomorfisk inverkan. Problemdiskussionen belyser hur det finns en större medvetenhet 

i samhället (Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez & Cuadrado-Ballesteros  2015) som förvisso 
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orienterar sig efter CSR, men innebörden av CSR såväl som den omgivning utifrån vilken 

organisationer agerar, är som Greenwood (2010; 2011) förklarar även de komplexa. Att utgå 

från nyinstitutionell teori skulle förenkla en komplex process av konstruktionen av CSR 

utifrån företagets rapporteringar, genom att behandla en inverkande omgivning som en enda 

form av CSR som företag förhåller sig till. Det finns dels de som hävdar ekonomiska fördelar 

samt övergripande positiv inverkan på varumärke och legitimitet som är till gagn för 

företaget. Nyinstitutionell teori talar om skiftningar från ett håll till ett annat i beskrivningen 

av CSR, samtidigt som vissa studier förklarar det med hybridinstitutioner (Boxenbaum 2006) 

som bemöter mångfacetterade påtryckningar på omgivningen. Litteraturen visar på en 

oenighet i vad företag utgår ifrån i arbetet med CSR och varför de agerar som de gör.   

 

Studien nyttjar teorin om institutionell logik för att överkomma de begränsningar som 

nyinstitutionell teori utgör och sålunda belysa den institutionella grunden för konstruktionen 

av CSR på ett bättre sätt – utifrån en bred uppsättning av kompletterande och motstridiga 

agerande för meningsskapande. Som problemdiskussionen redogör för, finns det studier som 

förevisar användningen av institutionell logik (Binder  2007; Egels-Zandén & Hyllman  

2006), även om det inte framkommit studier som analyserar organisationer uttryck genom 

egna texter såsom CSR-rapporter. Detta teoriavsnitt redogör för möjligheten att besvara syfte 

och forskningsfrågor utifrån denna teori, i kombination med diskursteori. 

 

En ytterligare anledning till användningen av det interinstitutionella systemet är Thornton, 

Ocasios och Lounsbury (2012) explicita förklaring av dess användningsområde. De påtalar att 

systemet bör användas som analysverktyg, framför som en beskrivning av hur världen är 

sammansatt av olika institutionella logiker. Thornton, Ocasio och Lounsbury (2012) påpekar 

dessutom att ”The use of ideal types is a first step in an analysis to help the researcher avoid 

getting bogged down in merely reproducing the often confusing empirical situation” 

(Thornton, Ocasio & Lounsbury  2012, s. 72). 

2.4.2 Teoretisk analysmodell 

 

I studiens analysmodell görs en större avgränsning i det interinstitutionella systemet genom 

att exkludera kategorierna på y-axeln. Klädföretagens organisationer består av individer vars 

ageranden utgår från olika institutionella ordningar beroende på inom vilken kontext ett beslut 

fattas. Rapporterna är uttryck för organisationens beslut och handlingar inom de olika 

institutionella ordningarna och att låta de exemplifierande uttrycken kvarstår, skulle försvåra 

identifieringen av vad det egentligen är klädföretagen uttrycker under respektive ordning.  

  

I identifieringen av vilka institutionella logiker som framträder i klädbranschen, riskerar delar 

av resultatet uteslutas om de inte kan kopplas direkt till de olika uttryck som gäller för varje 

institutionell ordning, enligt det interinstitutionella systemet. Men detta är ett samband som 

Thornton, Ocasio och Lounsbury (2012, s. 83) explicit förklarar är för ”the researcher to 

discover in any particular substantive context”. Eftersom det är sambandet mellan ordning och 

kategori som formar logiken, är det problematiskt att ha båda dessa delar utfyllda från början 

där identifikationen av logiker i sådana fall skulle förutsätta en total samstämmighet mot en 

annan kontexts exemplifiering. Därför använder sig studien endast av de olika institutionella 

ordningar som teoretisk analysmodell (se figur 2.2) för att därefter identifiera klädföretagens 

uttryck och identifiera logiker.  
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Figur 2.2 Studiens teoretiska analysmodell 

Källa: Egen utarbetning 

2.5 Referensramens konstruktion 

 

För att tydliggöra hur samtliga delar av referensramen hör samman presenteras figur 2.3 som 

illustrerar hur studien använder sig av referensramen för att ge svar på forskningsfrågorna och 

därigenom uppfylla syftet om att utröna hur CSR är konstruerat.  

 

 
Figur 2.3 Referensramens konstruktion 

Källa: Egen utarbetning 

 

Företag agerar utifrån olika institutionella logiker i hur de arbetar med CSR – vilket arbete 

med CSR som är meningsfullt. Kring deras arbete med CSR, känner företagen av den 

inverkan som olika delar av omgivningar har, genom dess medvetenhet och förmåga att agera 

utefter den information de får genom tillgängliga CSR-rapporter (Du, Bhattacharya & Sen  
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2010; Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez & Cuadrado-Ballesteros  2015). Denna press som 

placeras på företagen att rapportera ställer rapporterna i fokus för ett arbete kring CSR, 

(Bebbington, Higgins & Frame  2009; Johansen & Nielsen  2012), vilket gör att dessa 

fungerar som datakälla. För att analysera vad som inkluderas i CSR och samtidigt beakta den 

komplexa omgivningens heterogenitet (Greenwood et al.  2010; Greenwood et al.  2011), 

används institutionella logiker (Greenwood et al.  2008; Thornton, Ocasio & Lounsbury  

2012) som kommer till uttryck i de texter som är rapporterna. Härigenom kan diskursen 

utformas genom texter som utgår från rådande institutionella logiker i omgivningen men som 

samtidigt konstruerar nya institutioner och innebörder av CSR (Ocasio, Lowenstein & Nigam  

2015; Phillips, Lawrence & Hardy  2004). För att förklara denna process används diskursteori 

utifrån vilken CSR-rapporter som texter analyseras (Phillips, Lawrence & Hardy  2004; 

Winther Jørgensen & Phillips  2000) för att utforska konstruktionen av CSR och hur 

omgivningens uppfattning av CSR fortsätter konstrueras genom att inverka på hur företagen 

uppfattar CSR.  

 



 

 - 20 - 

3 Metod 
Metodkapitlet redogör för de ansatser som studien tog för att besvara syftet samt vilka 

tillvägagångssätt som valdes för att underbygga detta svarande. Här presenteras även valet av 

data samt på vilket sätt datan analyserades.  

3.1 Forskningsansats 

 

Avsnittet redogör för vilka ställningstaganden som studien tog i sitt genomförande samt vilka 

tillvägagångssätt som svarandet av studiens forskningsfrågor grundade sig i. 

3.1.1 Studiens teoretiska perspektiv 

 

Guba och Lincoln (1982) förklarar hur kvantitativ och kvalitativ forskning vilar på olika 

paradigm vilket medför epistemologiska skillnader mellan de två metodtyperna – en skillnad i 

sättet att förstå och förklara hur vi vet det vi vet (Crotty  1998). Denna studie tog ett 

interpretativt ställningstagande (Bryman & Bell  2015) i hur den skildrar människor som delar 

av organisationer, i ett gemensamt socialt system. Även dessa individuella människor agerar 

efter CSR och utifrån sina ageranden produceras rapporter som utgör de texter som formar 

den sociala verkligheten (Bryman  2011). Genom studiens undersökning av vilka logiker som 

företag skrev fram i en CSR-rapport utefter bemötande av en komplex omgivning, riktades 

studiens fokus på aktörerna i det sociala sammanhanget (Bryman  2012) och hur 

meningsskapanden uppstod i en inter relationell värld (Silverman  2006). Detta innebar ett 

fokus på företag och en bred uppsättning samhällsintressenter som inverkar på konstruktionen 

av CSR. 

 

Här togs en konstruktivistisk ställning (Bryman & Bell  2015) som motsätter sig antagandet 

om att en existens av något skulle vara givet i förväg. Crotty (1998) förklarar att en värld 

förvisso från början finns till, men endast i form av träd och stenar, helt utan mening till den 

tidpunkt då mening skapas. Det konstruktivistiska ställningstagandet stod i enighet med syftet 

om att utröna konstruktionen av CSR som en social konstruktion, framställd i CSR-rapporter 

som utgick från institutionella logiker.  

 

Identifikationen och analysen av institutionella logiker utifrån studiens forskningsfrågor, 

resulterade i både deduktiva och induktiva ansatser (Bryman & Bell 2015) i undersökning av 

CSR-rapporter. Deduktiva genom att studien hade en teoretisk utgångspunkt i användandet av 

institutionell logik (Greenwood et al. 2008) för att förstå vilka logiker som framträder i texten 

och utifrån en diskursteori för att förstå konstruktionen av CSR. Samtidigt tog studien en 

induktiv ställning genom konstruktionen av den tolkningsram som var nödvändig för att förstå 

de texter som analyserades. Den teoretiska modellen som CSR-rapporterna tolkades utifrån 

utgick från teorin om institutionell logik och undersökte vilka logiker som framträder i dessa 

rapporter men den gav endast en utgångspunkt i formen av sju (7) institutionella ordningar 

(Thornton, Ocasio & Lounsbury 2012). För att identifiera institutionella logiker krävdes en 

utformning av kontextuella kategorier bortom Thorntons, Ocasios och Lounsburys (2012) 

exemplifiering. Dessa uppkom på induktiv väg under analysprocessen.   

 

De deduktiva och induktiva ansatserna var i enlighet med det som Bryman och Bell (2015) 

beskriver som en adbuktivt ansats, om att identifiera förutsättningar som gör det analyserade 

fenomenet mer greppbart. Sköldberg och Alvesson (2008) menar att abduktion utgår från 
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empiriska fakta, samtidigt som den inte avvisar den förförståelse som tidigare teori erbjuder. 

Detta var i likhet med denna studies analys CSR-rapporter för att undersöka vilka logiker som 

framträdde genom den text som utgjorde en del av diskursen kring CSR. Samtidigt stämdes 

upptäckterna av mot teorin (Sköldberg & Alvesson  2008) vilket bidrog till att forma en mer 

fullständig förståelse av vilka institutionella logiker som framträdde i rapporterna. Det fanns 

med andra ord utgångspunkter för hur företags texter om CSR kunde tolkas, samtidigt som 

användningen av teorin krävde en kontextuell förädling som skapades i genomläsningen av 

CSR-rapporter. 

3.1.2 En kvalitativ ansats 

Det konstruktivistiska perspektivet med en abduktiv ansats passade väl med Brymans och 

Bells (2015) beskrivning av en kvalitativ ansats som menar att världen genom ett kvalitativt 

forskningsperspektiv, förstås genom analys av uppfattningar bland deltagare i samma värld – 

exempelvis uppfattningar av CSR. Det är dessa sociala företeelser som är ett resultat av 

deltagares interaktion med varandra (Bryman & Bell  2015). Marshall och Rossman (2011) 

beskriver i likhet hur kvalitativa studier har en tolkande utgångspunkt som den i 

identifieringen av institutionella logiker, med modeller som framkommer genom studiens 

analys av data snarare än utifrån fasta givna ramar. 

 

Corbin och Strauss (2008) fortsätter med att förklara nödvändigheten av att guidas genom 

forskningsfrågans natur i valet av metod, varför det i omvänd ordning också kan konstateras 

att en kvantitativ ansats inte hade lämpat sig för att ge svar på konstruktionen av CSR eller 

vilka institutionella logiker som identifierades i rapporterna. Bryman och Bell (2015) 

förklarar detta med att kvantitativa studier har en svårighet att belysa individer och sociala 

organisationers olika synsätt på världen, frånskilt den naturliga världen. Den kvantitativa 

ansatsen skapar en statisk värld vilket skulle stå i motsats till den heterogent komplexa 

världsbild som institutionell logik förmedlar genom beskrivning av det interinstitutionella 

systemet (Thornton, Ocasio & Lounsbury  2012). 

 

Sålunda antog studien en kvalitativ ansats utifrån dess förhållande till studiens syfte och 

forskningsfrågor samt hur ansatsen passade för utgångspunkten i institutionell logik. Detta 

lämpade sig även för att utforska konstruktionen av CSR genom socialt producerade texter 

och formandet av en diskurs (Bryman & Bell  2015; Marshall & Rossman  2011).  

3.2 Diskursanalytisk metod 

 

Phillips och Hardy (2002) menar att sedvanliga metoder för analyser av mer kvantitativ 

karaktär inte lämpar sig inom diskursanalyser, där en större andel kreativt tänkande i 

utformningen av analysmodellen efterfrågas. Silverman (2006) instämmer i argumentet och 

menar att diskursanalytisk forskning erbjuder värdefulla insikter om det institutionella prat 

som uppstår genom sociala påtryckningar, något som lämpar sig väl för att utforska vilka 

institutionella logiker som framträder i det institutionella pratet som förekommer i texter. 

Studiens lutade sig i detta avseende mot Phillips, Lawrences och Hardys (2004) användning 

av diskursanalys för att förstå institutioner, där metodens lämplighet för att besvara 

forskningsfrågorna motiverades. 

 

Dessutom använder studier mer och mer denna analysmetod i dess konceptualisering av 

samhället och institutioner (Phillips & Di Domenico  2009) med ett fokus på texter som 

Phillips, Lawrence och Hardy (2004) menar är en grundläggande komponent i konstruktionen 

av institutioner överhuvudtaget. Då konstruktionen och distributionen av texter formar 
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diskurser och pådriver institutionaliseringsprocessen, passade den kontinuerliga distributionen 

av CSR-rapporter in i detta sammanhang. Att en diskursanalytisk metod erbjuder vägar för att 

analysera andra former av kommunikation än prat såsom olika typer av texter (Bryman & Bell  

2015) låg även detta i linje med hur denna studie angrep utmaningen att identifiera 

institutionella logiker i rapporter. Texter betraktas inte endast som en avspegling av världen 

som den är, men som ett skapande av förståelse för hur världen är konstruerad (Phillips & Di 

Domenico  2009).  

 

Denna betraktelse var i enlighet med hur många studier talar om CSR som ett helt koncept 

som blivit institutionaliserat (Bebbington, Higgins & Frame  2009; Gaskill-fox, Hyllegard & 

Ogle  2014) och ett arbete som blivit för givet taget. Därtill en kommunikation av arbetet som 

är oundviklig genom den expansion som bland annat GRI har haft (Nikolaeva & Bicho  2011) 

samt dess funktion som instrument för CSR kommunikation (Martínez-Ferrero, Garcia-

Sanchez & Cuadrado-Ballesteros  2015). Frågan om CSR överlag och företags roll i 

sammanhanget har successivt förstorats, med både forskning, organisationer och journalistik 

som uppmärksammar och behandlar frågan, (Chauvey et al.  2015; CSR Västsverige  2016; 

Hossain & Al-Amin  2016). Denna nödvändiga rapportering resulterade i en tillgänglighet av 

data som utgjorde analysmaterialet för undersökningen av den diskursiva konstruktionen av 

CSR. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien undersökte konstruktionen av ett begrepp vars betydelse stadigt ökat i 

samhällsdebatten (Du, Bhattacharya & Sen  2010; Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez & 

Cuadrado-Ballesteros  2015).  Däremot belystes inte den politiska inverkan som 

konstruktionen av CSR medförde, vilken maktfördelning eller för- och nackdelar för 

samhället i olika avseenden (Phillips & Di Domenico  2009; Phillips & Hardy  2002) som har 

blivit resultatet av CSR´s konstruktion. Studien hade sålunda inte en kritisk ståndpunkt men 

istället en mer deskriptiv ställning till konstruktionen av CSR, med utgångspunkt i Phillips 

och Di Domenicos (2009) modell som redogörs ovan i figur 3.1. Studien tog en kontextuell 

ansats i hur den studerade vilka institutionella logiker som framträdde i specifikt klädföretags 

rapporter, vilket innefattade betraktelsen av diskursen inom bland annat lokalt samhälleliga 

och affärsmässiga kontexter som CSR-rapporterna förmedlade. Den diskursanalytiska metod 

som användes var därmed det som Phillips och Di Domenico (2009) beskriver som en 

Figur 3.1 Olika diskursanalytiska ansatser 

Källa: Phillips och Di Domenico (2009), s. 552 
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interpretativt strukturalistisk ansats. Det är därför viktigt att poängtera att studien inte gjorde 

någon tolkning av de uttryck som låg till grund för att forma ett samband med en institutionell 

ordning och identifierade kategorier, likt det av en kritisk diskursanalys (Phillips, Di 

Domenico 2009). Studien gjorde endast en tolkning av texterna som data för att förstå en 

social konstruktion, inte steget längre i vad konstruktionen innebar i olika avseenden.  

3.3 Data 

 

Följande avsnitt behandlar valet av data som nyttjades i studien, dels varifrån data insamlades 

men också vilka typer av data som insamlades samt vad som motiverade till användandet av 

dessa data.  

3.3.1 Texter som data 

 

Studien utgick endast från företags CSR-rapporter, vilket till viss del motsatte sig Thornton, 

Ocasio och Lounsbury (2012) som föreslår att en studie som analyserar en komplex 

omgivning och institutionellas logiker som framträder där, ska ha tillgång till organisationer 

från insidan. Anledningen är behovet att kunna se de inomorganisatoriska processerna inför 

beslut och handling (Thornton, Ocasio & Lounsbury 2012). Studiens avsikt var däremot inte 

att betrakta hur processen bakom produktionen av rapporten ser ut, heller inte processer som 

maktspel som sker utifrån institutionella logiker, men att betrakta vilka logiker som 

framträder – slutprodukten av dessa processer. Detta är något som Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) dessutom menar passar sig för en diskursanalytisk ansats, då det är diskursen, 

här genom texter, som är av intresse. Som Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 28) 

beskriver det: ”det finns ingen verklighet bakom diskursen”.  

 

Det gick måhända inte att se de bakomliggande processerna men likväl förmedlade CSR-

rapporterna den diskurs som var uttryck för, och underbyggd av, bakomliggande processer 

som kunde ge studien en stillbild av diskursen. Valet av CSR-rapporter som data fick stöd av 

annan forskning såsom Ihlen och Roper (2014) som illustrerar ett nyttjande av texter i sin 

analys av världens största företags kommunikation kring hållbarhet.  Tillvägagångsättet i 

användningen av texter styrktes också av Bryman (2011) som menar att: 

 
Vi kan sålunda sluta oss till att sådana dokument (organisationsdokument) säger något 

om vad som händer och sker i organisationen och att de kommer att hjälpa oss att få 

reda på sådant som rör organisationens kultur eller etiska grundsyn. Utifrån en sådan 

uppfattning utgör dokumenten fönster genom vilka vi kan blicka in i sociala och 

organisatoriska verkligheter. (Bryman  2011, s. 501) 

 

Mot bakgrund av detta, kunde studien konstatera att dokument inte är neutrala reflektioner av 

organisationer, men medel utifrån vilka organisationer aktivt konstruerar sig själva och ger 

uttryck för vad som sker inom organisationen (Atkinson & Coffey  2004). CSR-rapporter var 

ett bra exempel på sådana texter som kunde agera fönster in i organisationen.  

3.3.2 Valet av CSR-rapporter som data 

 

Valet av CSR-rapporter, framför exempelvis hemsidor, motiverades genom den större 

omfattning av krav och nödvändigheter som råder kring företags CSR-rapportering. Delvis 

genom dess starka roll som bärare av företags CSR-arbete (Nikolaeva & Bicho  2011; 

Othman, Darus & Arshad  2011) men också genom nuvarande och potentiellt kommande 

lagkrav på rapportering (Morris & Baddache  2012). Alla vilka pådriver nödvändigheten av 
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att formulera en CSR-rapport som förhåller sig till omgivningen på ett tillräckligt sätt genom 

att kommunicera kring CSR. Denna innehållsmässiga omfattning kan i kvantitativa termer 

exemplifieras genom ett av studiens företag, vars rapport för 2014 uppgick till 117 sidor. Med 

anledning av den betydande funktion dokument har för organisationens konstruktion och i 

ljuset av studiens syfte, ansågs rapporter som källa för data, erbjuda goda möjligheter för att 

besvara forskningsfrågorna med tillgång till relevant innehåll i en tillräcklig omfattning. 

3.3.3 Inspirerad av Grounded theory 

 

CSR-rapporternas analysprocess inspirerades av Corbins och Strauss (2008) grounded theory, 

med en datainsamling och analys som gav upphov till institutionella logikers kategorier i 

texterna. Bryman och Bell (2015) förklarar hur ett teoretiskt urval, en typ av ändamålsenligt 

urval, är sammankopplat med grounded theory och bland annat handlar om att förädla 

kategorierna som uppkommer genom analys av data. Denzin och Lincoln (2005) beskriver 

teoretiskt urval som att det framkommer nya kategorier och koncept under studieprocessen 

gång. I och med studiens abduktiva ansats om att finna kategoriska mönster i texter för att 

identifiera institutionella logiker, var denna urvalsmetod passande för svarandet av 

forskningsfrågorna.   

 

Urvalsmetoden passade även den diskursanalytiska metod som studien nyttjade i tolkningen 

av texter. Frånvaron av standardiserade analysmodeller i diskursanalys och efterfrågan på 

kreativt tänkande (Phillips & Di Domenico  2009; Phillips & Hardy  2002), var något som 

kunde bemötas genom ett teoretiskt urval (Corbin & Strauss  2008) i hur utgångspunkten för 

insamlingen av data låg i identifieringen av kategorier. Corbin och Strauss (2008) beskriver 

dessutom fördelen med teoretiskt urval som användbar vid forskning kring nya områden 

eftersom den möjliggör nya upptäckter. Institutionell logik är förvisso ingen oupptäckt teori 

men teorins betoning på kontextens betydelse för studiens resultat och hur denna studie 

använde nya vägar för att analysera logiker, gjorde ett teoretiskt urval lämpligt.  

 

Även insamlingsprocessen inspirerades av grounded theory (Corbin & Strauss  2008) där 

tyngdpunkten inte låg vid att urvalet skulle vara representativt men att det skulle underbygga 

identifieringen av institutionella logiker inom en kontext. Data samlades därför in till den 

punkt då ett gemensamt mönster etablerades bland rapporterna och där fortsatta analyser av 

rapporter inte gav upphov till mönster som frångick det redan etablerade. Vid denna punkt i 

insamlingen av data, hade en teoretisk mättnad nåtts (Corbin & Strauss  2008). Inför urvalet 

av data gjordes ett antal avgränsningar för att kunna hantera materialet bättre och specificera 

kontexten för insamlingen av data. 

3.3.4 Inledande avgränsningar av urvalet 

 

Det fanns flera olika vägar att generera en uppsättning av företag relevanta för sammanhanget 

men studien gjorde en inledande avgränsning till företag inom klädbranschen som var 

verksamma i Sverige.  Avgränsning till Sverige gjordes för att minimera variation i innehållet 

genom att försöka betrakta förtagen i en gemensam kontext. Även om företagen var 

verksamma utanför Sverige, gällande både försäljning och produktion, gjordes antagandet att 

det innehållsmässigt skulle råda mindre variationer om CSR-rapporterna utgick från samma 

land, vilket medförde en ökad jämförbarhet bland identifierade kategorier. På så sätt var det 

också enklare att identifiera gemensamma institutionella logiker.  
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Klädbranschen valdes utifrån de offentliga uppmärksammanden och påtryckningar som denna 

bransch varit föremål för (Greenhouse  2013; Greer  2013). Ett antagande gjordes om att 

dessa klädföretag skulle vara benägna att upprätta omfattande och breda CSR-rapporteringar 

för att bemöta både mediala uppmärksammanden såväl som det faktum att branschen har en 

stor miljömässig inverkan (Naturvårdsverket  2010) såväl som en social (Kelly  2013). I 

relation till antagandet om klädföretagens benägenhet till att rapportera om CSR, prioriterades 

datainsamling från de företag som sett till dess omsättning var störst. Detta gjordes utifrån 

antagandet om att företagens storlek ekonomiskt även avspeglar företagets inverkan socialt 

och miljömässigt. Något som återspeglades genom CSR-rapporten från det företaget i studien 

med högst omsättning, som uppgick till 117 sidor. Att jämföra med andra företag som ingick i 

studien med lägre omsättning, som producerade rapporter med hälften, eller färre antal sidor.  

 

Valet av företag begränsade sig också till dem som formulerar rapporter enligt det ramverk 

som GRI tillhandhåller. Rapporteringsstandarden är internationellt utbredd och är den mest 

använda standarden (GRI  2016). Eftersom studien nyttjade dessa rapporter som data, fanns 

det en fördel att i urvalet av företag utgick från de som formar sina rapporter utefter GRI´s 

ramverk, som gav rapporterna en mer gemensam struktur. Detta underbyggde möjligheten till 

att lägga större fokus på att finna tydliga mönster och identifiera kategorier som underbyggde 

identifieringen av institutionella logiker.  

3.3.5 Val av företag 

 

Valet av företag gjordes genom databasen Mediearkivet där funktionen för att sortera efter 

bransch användes. Eftersom studien intresserade sig av de branscher där företagen 

producerade kläder och som var uppmärksammade för verksamhetens negativa inverkan, 

användes nyckelordet kläder för att sortera de branscher som fanns i Mediearkivet.  

Nyckelordet gav följande branscher; arbets- & skyddskläder, tillverkning; barnkläder, 

butikshandel; damkläder, butikshandel; herrkläder, butikshandel; kläder & skor, partihandel; 

kläder & textilier, tillverkning; kläder, butikshandel; läder- & skinnkläder, tillverkning samt 

textilier; kläder & skodon, partihandel. Branschen för arbetskläder ansågs ligga utanför de 

företag som medier uppmärksammande kring lågprisproduktionen av kläder och exkluderades 

därför. Utöver denna korrigering användes samtliga andra branscher för att generera ett urval. 

Sökningen omfattande (den 20 april 2016) 13 457 företag som sorterades efter omsättning, 

med störst företag först.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.1 Studiens urval av företag 

Källa: Egen utarbetning 

Klädföretag 
1. H&M 

2. H&M 

3. H&M 

4. Stadium 

5. KappAhl 

6. Gekås 

7. KappAhl 

8. Lindex 

9. Lindex 

10. RNB Retail and Brands 

11. Basler Fashion 

12. Gina Tricot 
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Tabell 3.1 representerar de tolv (12) företag som behövde genereras innan en teoretisk 

mättnad kunde nås. Även om det fanns tolv företag på listan, blev många av dessa 

exkluderade under granskningsprocessen. Bland annat fanns det vissa företag som var 

verksamma i flera av Mediearkivets olika branscher, exempelvis både herrkläder, 

butikshandel och kläder & skodon, vilket gjorde att vissa företag förekom flera gånger i den 

genererade listan av företag. Listan visar bland annat att H&M är störst i flera branscher, 

vilket resulterade att företaget intog både placering ett, två och tre sett till dess omsättning.  

Däremot publicerades endast en CSR-rapport per företag, varför dessa företag endast var 

representerade en gång i studien, medan resten av dubbletterna exkluderades. Detta 

resulterade i en genererad lista bestående av åtta (8) unika företag. 

 

Under granskningsprocessen uteslöts även Stadium till följd av praktiska omständigheter då 

deras CSR-rapport inte fanns tillgängligt i annat format än direkt på webben, varför den var 

svår att nyttja för analys då den inte kunde sparas ner eller göras markeringar i. Även Gekås 

exkluderades och även om de bedriver omfattande klädförsäljning, producerade de ingen 

CSR-rapport varför det inte fanns något analysmaterial tillgängligt. RNB upprättade inte 

CSR-rapport enligt GRI´s riktlinjer och inkluderades därför inte i studien. För Basler Fashion 

fanns det beslut om likvidation från 2015.09.10 och detta företag inkluderades därför inte.  

Slutligen har KappAhl sedan verksamhetsåret 2014/2015 en kombinerad års- och CSR-

redovisning (KappAhl  2015a) men tydligheten i rapportens olika delar, med en del som hade 

fokus på CSR, gjorde att den ändå inkluderades. Detta resulterade i att företagen som ingick i 

studien var H&M, KappAhl, Lindex och Gina Tricot. 

 

Efter en analys av studiens fyra (4) företags rapporter kunde tydliga mönster konstateras. 

Redan efter undersökning av två (2) rapporter, var förtagens framställning av vad som för 

dem var meningsfullt arbete med CSR, tydligt gemensamma. När även den tredje tillika fjärde 

undersökta rapporten ställde sig till samma mönster om kategorier i förhållande till 

institutionella ordningar, ansågs en teoretisk mättnad uppnådd. Detta efter en genomläsning 

av sammanlagt 251 sidor. Det fanns ingen anledning att tro att en undersökning av ytterligare 

rapporter skulle tillföra nya insikter i vad som inkluderas i arbetet med CSR och givet 

tidsramen för studien, ansågs det inte motiverat att konstatera tydliga mönster genom 

ytterligare rapporter.  Det undersökta materialet kunde nyttjas för att identifiera koncept och 

kategorier som, i relation till teorin om institutionell logik, förklarade vilka institutionella 

logiker som framträdde i företagens meningsskapandeprocess vid beslut och handling.  

3.4 Analysmetod med institutionella logiker 

 

Genom den abduktiva ansats som studien tog, gjordes en genomläsning av CSR-rapporter från 

ett urval av företag. Löpande bredvid granskningen av CSR-rapporter gjordes utdrag ur 

texterna på de textstycken som behandlade frågor som kunde härledas till en av de 

institutionella ordningarna som den teoretiska modellen redogör för (se figur 2.2). Därtill 

gjordes utdrag från de texter som följde ett mönster men som inte nödvändigtvis kunde direkt 

härledas till det interinstitutionella systemets ordningar. För att identifiera institutionella 

logiker gjordes därför utdrag ur texterna som representerade de symboliska och praktiska 

uttryck som, i samband med en institutionell ordning, formar den institutionella logiken. 

Bilaga 7.1 exemplifierar detta med ett utdrag ur granskningen av H&M´s CSR-rapport, för att 

visa på strukturen för arbetet. 
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Löpande under analysprocessens gång korrigerades de institutionella ordningarna beroende på 

vilka uttryck som identifierades och namngavs sedan efter uttrycken. Detta gav en tydligare 

struktur för identifikationen av de uttryck som inte kunde direkt kopplas till en institutionell 

ordning. Denna struktur genomgick kontinuerliga revideringar genom de klarheter som 

tillkom genom granskning av fler rapporter, samt avstämningen mot den teoretiska modellen 

tillika teorin om institutionell logik överlag.  

 

 
Tabell 3.2 Exempel på studiens analysprocess av institutionella logiker 

Källa: Egen utarbetning 

 

Tabell 3.2 är ett exempel på identifierade institutionella ordningar som till viss del relaterade 

till analysmodellen men som också gav upphov till egna kategorier. Samtliga reviderades 

under analysprocessen efter att samtliga data var insamlat och även om Marknadslogiken var 

den enda som i direkt mening relaterar till den teoretiska modellen, gav modellen det stöd 

som den ämnade: ”avoid getting bogged down in merely reproducing the often confusing 

empirical situation” (Thornton, Ocasio & Lounsbury  2012, s. 72). I slutet av processen kunde 

texternas uttryck i många fall härledas till de olika institutionella ordningarna i det 

interinstitutionella systemet. Vissa texter var däremot svårare att härleda eftersom de, i 

enlighet med Thorntons, Ocasios och Lounsburys (2012) redogörelse, relateras till en modell 

som endast är ett exempel och därför behöver kontextuellt korrigeras.  

 

När samtliga rapporter var analyserade fanns det ett tydligt mönster om en uppsättning 

gemensamma institutionella ordningar som företagen agerande efter. Utifrån dessa mönster 

sorterades respektive företags olika uttryck för att fastslå en för dessa fyra (4) företag mer 

övergripande bild om vad som är meningsfulla ageranden. Detta resulterade i en tabell (Bilaga 

7.2) med fem (5) identifierande institutionella ordningar. Dessa ordningar genomgick 

kontinuerliga analyser och avstämningar mot den teoretiska analysmodellens institutionella 

ordningar. I en slutlig process identifierades alla de olika uttrycken från rapporterna för att 

finna de karaktäristiska uttryck som var gällande inom respektive institutionell ordning, 

varvid de institutionella logikerna kunde identifieras. 
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3.5 Studiens trovärdighet 

 

Till följd av den utbredda debatten kring huruvida validitet och reliabilitet kan appliceras på 

kvalitativa studier, har forskare arbetat för att ta fram alternativa på kvalitetskriterier för att 

användas på kvalitativa studier. Vid bedömning av kvalitativ forskning konstaterar Guba och 

Lincoln (1994) och Lincoln och Guba (1985) att trovärdigheten för studien kan agera substitut 

för validitet och reliabilitet. Det finns även andra kvalitetskriterier för kvalitativ forskning 

men Guba och Lincolns används av många kvalitativa forskare (Shenton  2004), varför även 

de nyttjats för att belysa denna studies trovärdighet.  Trovärdighetskriteriet består i sin tur av 

fyra kriterier (Bryman & Bell  2013); (1) tillförlitlighet (2) överförbarhet (3) pålitlighet och 

(4) bekräftelse, som tillsammans representerar en kvalitativ studies mått för reliabilitet och 

validitet.  

 

För att bemöta kriteriet tillförlitlighet har studien gjort val av metoder med tillhörande 

motiveringar till varför exempelvis en diskursanalys lämpar sig för studien samt hur den 

relaterar till syfte och forskningsfrågor. Genom att tydliggöra vilken ansats studien tog till 

diskursanalysen, var ambitionen att klargöra studiens ställning i analysen ytterligare. 

Forskningsfrågorna och de uppsatta kriterier som formulerats inför datainsamlingen har 

begränsat möjligheten till ”triangulering” (Bryman & Bell  2015, s. 402) men likväl nyttjade 

studien fyra (4) olika företag som behandlar liknande aspekter i CSR-rapporten, men inte 

samma. Stöd togs från tidigare litteratur kring både institutionella logiker som framträder från 

organisationers situation i komplexa omgivningar (Greenwood et al.  2010; Greenwood et al.  

2011), såväl som diskursanalytiska metoder i undersökningen av texter (Phillips & Hardy  

2002; Phillips, Lawrence & Hardy  2004; Silverman  2006). Studien medgav däremot 

utmaningen i att undersöka institutionella logiker genom diskursanalys av CSR-rapporter – ett 

område där det inte finns mycket stöd att få av litteraturen. Av den anledningen gav 

teorikapitlet en ingående redogörelse över teorin om institutionell logik medan utdrag ur 

analysprocessen i metodkapitlet, erbjöd en insikt i hur studiens induktiva process gått till. 

 

Överförbarhet bemöter den positivistiska generaliserbarheten, men forskning hävdar att detta 

är svårt redan från början då kvalitativa studier tenderar att observera mindre grupper i 

specifika kontexter (Bryman & Bell  2015; Shenton  2004). Sköldberg och Alvesson (2008, 

ss. 52-53) problematiserar den egentliga innebörden med generaliserbarhet med att mena att 

”om endast regelbundenheter räknas, finns det inget skäl till varför ett mönster som tidigare 

konstaterats, skulle gälla för fler än ett tillfälle – något endast en statistiker kan uttala sig om”. 

I förhållande till studiens syfte om konstruktionen av CSR, gjordes Sköldbergs och Alvessons 

resonemang gällande genom Winther Jørgensen och Phillips (2000) förklaring av den 

kontinuerliga konstruktionen och dekonstruktionen av sociala fenomen, genom vilka en 

slutgiltig betydelse av CSR aldrig kommer uppnås. Denna studie har av den anledningen 

försökt göra tydligt vilka val som har gjorts och i vilken kontext undersökning sker, för att 

visa hur upptäckta mönster kunnat konstateras. Att studien använde sig av CSR-rapporter från 

fyra (4) till omsättningen stora företag inom klädbranschen som är baserade i Sverige, 

begränsade dock överförbarheten. Även om studien utgick från svenska företag för att 

avgränsa kontexten till företag som utgår från liknande omgivningar, fanns det likväl en stor 

variation mellan företagen. Dels till följd av företagens försäljning i flera länder och dels med 

en produktion som även den var förlagd till fler olika länder. Även om innehållet i stor 

utsträckning överensstämmer mellan studiens företag, var det svårt att bredda överförbarheten 

utanför den svenska kontexten.  
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För att uppnå pålitlighet inom studien har omfattande beskrivningar gjorts för att belysa de 

metodmässiga utgångspunkter, ansatser och tillvägagångssätt som studien tagit. Givet 

inspirationen av grounded theory (Corbin & Strauss 2008) och med ett teoretiskt urval som 

urvalsstrategi fanns det en utmaning i att genomföra en identisk reproduktion av studien med 

samma analysmodell och tolkningsramar. Däremot presenterades både figurer och tabeller 

som utgått från den teoretiska modellen och som formats genom analysprocessen.  Detta har 

syftat till att bidra med insikt i studiens utformning och genomförande samt den kontextuella 

tolkning som studien gjort av institutionell logik och det interinstitutionella systemet.  

 

Bekräftelse härstammar från den objektivitet som ska genomsyra studier (Bryman & Bell  

2015), något som är svårt för kvalitativa studier. Så är även fallet i denna studie där diskursen 

analyserades och modeller konstruerades av en enskild individ. Detta medförde en risk för att 

studien blev riktad men försök gjordes att kompensera detta genom att i metodkapitlet erbjuda 

beskrivningar för vilka ansatser studien tog. Studien inkluderade även två bilagor (se bilaga 

7.1 & 7.2) för att tydliggöra analysprocessen samt ett avsnitt för reflektion kring metodens val 

(se avsnitt 3.6), för att underbygga möjligheten till att bekräfta studien.  

 

Guba och Lincoln (1994) förklarar hur ytterligare ett kriterium kan adderas till 

trovärdighetskriteriet, ett autenticitetskriterium, som behandlar den breda politiska inverkan 

som studier får och hur den bidrar till att influera individer i en social kontext (Bryman & Bell  

2015). Eftersom studien explicit frångick en kritisk ansats till förmån för en strukturalistiskt 

interpretativ ansats (Phillips & Di Domenico  2009), analyserades endast den diskursivt 

konstruerande processen av CSR utan att behandla det bakomliggande maktspelet mellan 

logiker eller vilket politiskt inverkan företagens medverkan i konstruktionen av CSR skulle 

fått. Av den anledningen behandlades inte autenticitetskriteriet. 

3.6 Metodreflektion 

 

Syftet med studien var att undersöka hur konstruktionen av CSR sker och givet det sociala 

fenomen som CSR är, lämpade sig den diskursanalytiska ansatsen väl för studiens möjlighet 

att uppfylla syftet. Detta eftersom diskursanalysens starka sida är att den öppnar upp för 

kreativitet i hur texterna förstås. Något som var avhängigt i analysen av CSR-rapporter för att 

på abduktiv väg identifiera institutionella logiker. Genom att utgå från teorin om 

institutionella logiker kunde studien därtill belysa den heterogenitet och komplexitet som 

råder i hur företag agerar utefter omgivningen, i relation till sociala konstruktioner som CSR, 

som är i ständig förändring och i konkurrens om betydelse och innebörd (Winther Jørgensen 

& Phillips  2000). Att kombinera diskursanalysen med teorin om institutionell logik ansågs 

vara motiverat då en diskursanalytisk ansats öppnade för utforskning av CSR, samtidigt som 

institutionella logiker beaktade den komplexitet som råder kring CSR. Att data utgick från 

rapporter, förenade sig även väl med texter som bärare av diskurser (Phillips, Lawrence och 

Hardy 2004). 

 

Den abduktiva processen medförde många möjligheter, däribland en mer kontextuell tolkning 

som bedömdes kunna identifiera de mönster och uttryck i rapporterna som utgjorde logikerna. 

Av samma anledning lämpade sig ett teoretiskt urval som valde företag utifrån när dessa 

mönster hade kunnat identifieras. Den konstruktivistiska ställningen som interpretativt 

strukturalistisk (Phillips & Di Domenico  2009) betraktades även den som en väl samspelande 

ansats, då studien inte avsåg lägga betoning på vilken politisk inverkan de beslut och 

handlingar som beskrivs i rapporterna kunde ha. Studiens avstånd från en kritisk ansats 

möjliggjorde en mer objektiv undersökning av konstruktionen. Detta var dessutom lämpligt i 
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urvalssynpunkt då studien inkluderade de företag med störst omsättning, som sannolikt skulle 

ha en större politisk inverkan än företag i samma bransch, fast som är av mindre storlek.   
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4 Resultat och analys 
 

I följande kapitel kommer materialet för att besvara forskningsfrågorna (1) vilka 

institutionella logiker framträder i klädföretagens rapportering kring CSR? och (2) Hur 

relaterar dessa logiker till varandra? att tillhandahållas, för att därefter besvara dess frågor i 

nästkommande kapitel. Analysen behandlar institutionella logiker som representationen av 

den referensramen som är gällande för hur individer och organisationer finner mening i de 

beslut som fattas såväl som de vokabulär de använder för att beskriva och förstå denna 

meningsskapande handling. Sökandet efter logiker utgår därför från vilken referensram som 

företagen agerar utefter inför deras handlingar och beslut. De olika uttryck som är beslut och 

handling i ett samband med den institutionella ordningen företagen agerar utefter, bildar 

tillsammans de institutionella logikerna. En referensram för meningsskapande inom gällande 

kontext som konstitueras genom en komplex omgivning av intressen, värden och identiteter 

som samverkar med symboler, kultur och struktur. Genom en analys av rapporterna studeras 

processer för meningsskapande i företagens beslut och handlingar och som kommer till 

uttryck i CSR-rapporten.  

 

Kapitlet inleder med en kortare presentation av urvalet av företag och ger på så sätt en kontext 

för de texter som studien hänvisar till och för att kunna placera beslut och handlingar i ett 

sammanhang. Resterande del av kapitlet struktureras efter studiens två forskningsfrågor med 

identifieringen av de olika uttrycken som återfinns under varje en institutionell ordning som 

framkommer i rapporter, samt hur dessa relaterar till varandra.  

4.1 Presentation av företag 

 

I studien ingår CSR-rapporter från företagen H&M, KappAhl, Lindex och Gina Tricot. Nedan 

följer en kortare presentation av dem för att ge en bild av företagens verksamhet och dess 

omfattning samt en kortare beskrivning av deras arbete med CSR. 

4.1.1 H&M 

 

H&M grundades 1947 genom damklädesbutiken Hennes i Västerås. Idag erbjuder de ett 

sortiment som riktar sig till dam, herr, ungdom och barn. H&M koncernen består av 6 

varumärken spridda över sammanlagt 3900 butiker i 61 länder (H&M Hennes & Mauritz  

2016a) med en sammanlagd omsättning på 151,4 miljarder kronor och 93 400 anställda 2014 

(H&M Hennes & Mauritz  2014b). H&M beskriver implicit sin verksamhet som 

värdeskapande genom att mena att deras kläder också gör gott för världen. Denna trend av 

hållbarhet är något som de kan nyttja för att stärka erbjudandet till kunder, vilket ska resultera 

i att kunderna känner en stolthet i att bära kläderna. H&M förklarar att planetens resurser 

börjar sina och menar att de i sin verksamhet måste likställa ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter (H&M Hennes & Mauritz  2016b).  

4.1.2 KappAhl 

 

KappAhl grundades 1953 i Göteborg (KappAhl  2016b) och har en målgrupp som består av 

både kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. Företaget har cirka 

400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen, med en omsättning på 4,6 miljarder kronor 

och 2900 anställda 2015 (KappAhl  2015b). I KappAhls redogörelse för sitt CSR-arbete 

poängterar de den positiva relationen mellan hållbarhet och lönsamhet och hur de driver sitt 
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arbete under konceptet Future Friendly Fashion. Härigenom ska de erbjuda mode som är 

både prisvärt och hållbart och som summeras genom dess tre komponenter om att; förvalta 

miljömässiga resurser bättre; verka för bättre förhållande för människor i produktion samt; 

hur kunden enkelt ska kunna göra hållbara val hos KappAhl (KappAhl  2016a).  

4.1.3 Lindex 

 

1954 öppnades en underklädesbutik i Alingsås som senare förvärvade Göteborgsföretaget 

Lindex, som fick ge namn åt kommande butiker (Lindex  2016b). Lindex riktar sig till 

modemedvetna kvinnor och har cirka 500 butiker på 18 marknader (Lindex  2016a) med en 

omsättning på 3,3 miljarder kronor och 1500 anställda (Lindex  2015). Lindex beskriver en 

strävan att bli igenkänt som det modeföretag som är mest hållbart, även om de förlikat sig 

med det faktum att branschen kan beskrivas som motsatsen till hållbar. De förklarar 

förhållandevis ingående sitt arbete med CSR genom specifika projekt för att underbygga bra 

förhållanden för de människor som de arbetar med samt nödvändigheten i att värna om 

planeten på ett hållbart sätt (Lindex  2016c).  

4.1.4 Gina Tricot 

 

Gina Tricot grundades 1997 och riktar sig till stilmedvetna kvinnor genom 180 butiker i fem 

europeiska länder (Gina Tricot  2016b) med en omsättning på 1,7 miljarder kronor och 600 

anställda (Gina Tricot  2015). Gina Tricot förklarar att det finns många utmaningar för 

hållbarhet men att det positiva är att ”svängningen redan har skett” (Gina Tricot  2016c) mot 

att bli ett hållbart företag. De beskriver sitt arbete med CSR bland annat genom stödet de ger 

utsatta barn i redan utsatta samhällen samt verkar för att stödja bomullstillverkare i 

produktionsprocessen, vilket ska bidra till bättre förhållanden för planeten genom minskad 

användning av kemikalier. I sitt arbete hos fabrikerna arbetar Gina Tricot främst för att 

säkerställa att kvalitén i produktionen blir hög men verkar också för säkra arbetsförhållanden 

(Gina Tricot  2016a).  

4.2 Vilka institutionella logiker framträder i klädföretagens 
rapportering kring CSR? 

 

I detta avsnitt redogörs för uppkomsten av de fyra logikerna som kan identifieras genom 

företagens CSR-rapporter. Inför presentationen av varje institutionell logik görs en kortare 

sammanställning av logiken, för att ge dess uttryck en referenspunkt.  

4.2.1 Affärslogiken 

 

Samtliga företag har en ekonomisk orientering med tydlig hänsyn till kunder, försäljning och 

lönsamhet i arbetet med frågor som rör CSR. Utifrån det övergripande affärsmässiga 

resonemang som företagen agerar efter benämns logiken Affärslogiken. Logiken tar sig dels 

till uttryck i enlighet med Marknadslogiken (Thornton, Ocasio & Lounsbury 2012) genom ett 

förhållningssätt till kunderna med ett resonemang som präglas och behov av försäljning och 

sökande efter lönsamhet på den institutionella ordningen marknad. Därtill uttrycker den sig 

som Företagslogiken (ibid.) genom de beslut och handlingar som gäller procedurer inom 

organisationen såsom arbete med att differentiera sig i branschen och genomgående 

ekonomiska överväganden inför vilka beslut som kan fattas inom organisationen. 
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4.2.1.1 Logikens uttryck 

 

H&M beskriver vikten av att göra hållbarhet lika åtråvärt för kunder som deras kläder och 

förklarar ett CSR-arbete som förutsätter mer än bara företagens vilja att arbeta med det – det 

förutsätter dessutom kunders vilja att företagen ska arbeta med det. H&M beskriver i nedan 

citat, med hänvisning till CEO av Sustainable Apparel Coalition i det andra citatet, att kunden 

skulle få en större makt att göra val baserat på graden av hållbarhet som företagen i fråga 

uppnått.  

 
introducing the concept of sustainability in fashion to a wide range of customers and 

making it accessible and desirable to many people. (H&M Hennes & Mauritz  2014a, s. 

22) 

 

Consumers who have access to trusted sustainability information and tools that help 

synthesise that information will be able to vote with their spending in ways that we 

can’t imagine today. (H&M Hennes & Mauritz  2014a, s. 23) 

 

Beskrivningarna skildrar den stora roll som kunderna spelar i att få företagen att arbeta med 

hållbarhet och att det är något som inte endast ligger i nödvändigheten av att nyttja planetens 

resurser med återhållsamhet, men också att det finns en affärsmässig aspekt till detsamma.  På 

samma gång kan inte företagen göra avkall på kvaliteten till förmån för hållbara insatser, 

exempelvis mängden av återvunnet material som kan användas i produktion av nya kläder. 

Gina Tricot (2014, s. 19) påtalar denna inställning med att kunden ska få mycket för pengarna 

när de köper ett plagg hos dem, vilket oundvikligen ställer dem i en konkurrenssituation inom 

en bransch där nästan alla säljer, eller åtminstone försöker sälja, billiga kläder (Chamberlain  

2013; The Economist  2015). H&M (2014a, s. 42) förklarar till och med explicit att hela 

klädindustrin är baserad  på en modell som utgår från låga löner och följaktligen möjligheten 

till låga priser för kunder. För företagen blir det sålunda en affärsmässig begränsning i hur 

långt ett arbete med sociala och miljömässiga insatser i CSR-arbete kan sträcka sig. 

 

Det affärsmässiga resonemanget fortsätter med den kundorientering som företagen tar i deras 

verksamhet, vilket implicit utmynnar i ställningstaganden som tar utgångspunkt i vad kunden 

anser är rätt i ett sammanhang, oavsett om det är kläder eller arbete med CSR. Härigenom 

influerar logiken inte endast vart fokus ligger för företagen men också hur fokus på CSR 

formas, med beslut och handlingar som ämnar tillmötesgå kundens efterfrågan och därigenom 

finna mening. Denna form av meningsskapande gäller för samtliga företag. KappAhl 

beskriver att ”hållbarhet är viktigt för samhället, för vår bransch, våra kunder och för oss” 

(KappAhl  2015b, s. 11) medan Lindex (2014, s. 10) förklarar hur ”Most of the questions 

from our customers are related to our products, e.g. use of sustainable fibres and production 

processes”. Även H&M vandrar denna balansgång där de beskriver att  “It’s about the best 

value, not the cheapest price. Sustainability is an important part of this. We know that our 

customers, just as our colleagues, care more and more about it” (H&M Hennes & Mauritz  

2014a, s. 3) medan Gina Tricot (2014, s. 25) betonar sitt ansvar för hela värdekedjan utifrån 

att “kunder vill ha bevis på vårt arbete, och vi kan ge dem det. Vi vill kunna stå för hela 

ledet”. Företagens meningsskapande utifrån Affärslogiken uppnås genom direkt 

kommunikations med kunderna, inte bara kring produkterna men också hur arbetet med CSR 

ska se ut. 

 
Att förstå våra kunder är avgörande. Här menar vi inte bara vilka kläder de vill ha, utan 

även hur de ser på hållbarhet. […] Därför genomför vi regelbundna 

kundundersökningar som sätter fingret på det viktigaste. (KappAhl  2015b, s. 40) 
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När vi i en stor enkät frågade våra kunder hamnar ökad tillgång till miljövänligare 

material och minskad kemikalieanvändning i topp. Det är två viktiga utmaningar som 

står högt på vår agenda. (KappAhl  2015b, s. 21) 

 

Intresset för hållbarhetsfrågorna ökar och intressenterna blir allt mer engagerade i vårt 

arbete. Under 2014 har arbetet med att bli ett mer transparent företag fortsatt genom 

The Good Project och även genom annan utåtriktad verksamhet […]Arbetet med att 

involvera och engagera intressenter i vår verksamhet kommer, både genom The Good 

Project och i återkommande samtal och direkta möten, intensifieras under 2015. Gina 

Tricot vill stärka relationen med kunderna ytterligare. (Gina Tricot  2014, s. 13) 

 

In the process, all key stakeholder groups were heard to identify material aspects. The 

extensive stakeholder analysis including a stakeholder survey on CSR topics was sent 

to loyal customers and employees. (Lindex  2014, s. 9) 

 

Diversity and a multitude of voices lead to innovation. Stakeholder insights help us 

prioritise the Conscious Actions we take and the resources we invest. This is why a 

constant and open dialogue with our stakeholders is so important to us. Throughout the 

year, we hold regular dialogues with our different stakeholders*. (H&M Hennes & 

Mauritz  2014a, s. 12) 

 

Ovanstående textutdrag förklarar en kundorientering och beaktande av övergripande 

ekonomiska aspekter, vilket leder till att arbetet CSR integreras i företagens affärsmässiga 

verksamhet. Detta resulterar i ett CSR som befinner sig i en kontext som präglas av 

försäljning och lönsamhet, vilket gör att arbete med CSR sker på affärsmässiga premisser. 

Detta leder till ett CSR som formas till en produkt för marknaden och verktyg för att 

kommunicera verksamheten med kunderna. Företagen lägger givetvis vikt vid vad kunder 

tycker om företagets produkter men likväl vad de tycker om företagets arbete med CSR.  

 

Tanken är säkerligen inte att underminera ett arbete med CSR men att inkludera CSR i ett 

system vars premisser huvudsakligen grundar sig i ekonomiska aspekter istället för sociala 

och miljömässiga, inverkar oundvikligen på arbetet med CSR. Ett agerande som tyder på 

affärslogikens framträdande roll. KappAhl exemplifierar förhållande mellan CSR och 

ekonomi med att förklara hur ”våra drivkrafter är affärsmässighet, kostnadseffektivitet och 

hållbarhet” (KappAhl  2015b, s. 42) och att en grundbult i ”KappAhls strategi för att nå ökad 

försäljning och lönsamhet bygger på att vi skapar: […] integration av hållbarhet i allt vi gör” 

(KappAhl  2015b, s. 42). Detta resonemang samställer hållbarhet med andra betydande 

aspekter som specifikt kretsar kring företagets affärsmässiga resonemang. Gina Tricot 

uppfyller samma sak genom att företagets ”aktiviteter kring hållbarhet är integrerade med […] 

affärsplan[en] (Gina Tricot  2014, s. 3). Även Lindex och H&M beskriver ett nödvändigt 

förhållande mellan investering i CSR och avkastning, uttryckt i de utmaningar som branschen 

står inför och betraktandet av CSR som något gynnsamt för verksamheten på lång sikt.  

 
There are many challenges like materials, the ability to recycle and the balance 

between sustainability, costs and price and these are challenges for everyone that works 

for sustainability. (Lindex  2014, s. 30) 

 

And while we must be realistic about the fact that most customers are not prepared to 

pay more for added sustainability value, I am convinced that it will become an 

important differentiator in the future. (H&M Hennes & Mauritz  2014a, s. 3) 

 

Det som blir drivande och skapar mening för att arbeta med CSR utgår sålunda från en logik 

som hävdar affärsmässiga vinster såsom starkare varumärke (Gina Tricot  2014, s. 13), ökad 

försäljning och lönsamhet (KappAhl  2015b, s.  42) samt hållbarhet som en god investering 
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med kortsiktiga kostnader men långsiktig avkastning (Lindex  2014, s. 46). Att arbeta för 

mångfald på arbetsplatsen, ökad andel återvunnet material i kläder och en öppen 

kommunikation med kunder om CSR-arbetet blir därmed en långsiktig investering för att 

uppnå affärsmässiga vinster. Dessa investeringar måste dock balanseras mot vilka kostnader 

företaget är villiga att ta och den potentiella avkastningen. Utan försäljning och lönsamhet 

skulle företaget få svårt att bedriva verksamhet överhuvudtaget och CSR finner därför, utifrån 

Affärslogiken som referensram, en starkare mening om den gynnar företagens ekonomiska 

välstånd.  

4.2.1.2 Summering av logikens egenskaper 

 

Tolkningen görs att de företagsekonomiska och affärsmässiga resonemangen som uppkommer 

i texten, utgår från företagets position på marknaden där omsättning, vinst och i förlängningen 

företagens fortlevnad, förutsätter att kunder köper kläder och att företagen förvaltar 

ekonomiska medlen på ett bra sätt. Det handlar därför om både en marknadsorientering men 

också en intern organisatorisk orientering om att förvalta medel på rätt sätt och att kunna 

särskilja sig genom sitt CSR-arbete. Exempelvis hur kunderna ställs i fokus för att styra hur 

företaget arbetar med CSR (KappAhl  2015b, s. 40), samtidigt som företaget ska balansera 

interna kostnader mot hur arbetet med CSR sker (Lindex  2014, s. 30).  

 

Samtliga av företagen beskriver sitt affärslogiska resonemang i varierande termer och genom 

olika uttryck i CSR-rapporterna. Likväl behandlar de stort sett samma resonemang med 

gemensamma utgångspunkter för att finna beslut och handlingar meningsfulla. Gemensamt 

för företagen är att de placerar intressentgrupperna i centrum för deras beslut. I denna grupp 

får kunderna en särskilt framträdande roll vilket är i enlighet med de affärslogiska handlingar 

kring lönsamhet och försäljning som företagen driver. Vad dessa resonemang utgår ifrån 

uppdagas dessutom från intressenterna genom bland annat kundundersökningar eller direkta 

möten. Intressenterna inkluderar bland annat, enligt företagens egen beskrivning, grupperna 

kunder, leverantörer, medarbetare, studenter och olika organisationer (Gina Tricot  2014, s. 9; 

H&M Hennes & Mauritz  2014a, s. 12; KappAhl  2015b, s. 43; Lindex  2014, s. 10). En 

beskrivning som även ligger i linje med nationalencyklopedins definition som lyder; ”person 

som är engagerad och ekonomiskt intresserad i viss verksamhet” (Nationalencyklopedin  

2016). Alla dessa grupper, både externt på marknaden och internt i organisationen är delaktiga 

i processen att forma vad CSR-arbete är för företaget. Fokus på lönsamhet uttrycker sig 

genom att förhålla sig till den alltid gällande relationen mellan kostnad, pris och hållbarhet. 

Där CSR arbetet ska öka så mycket som möjligt men endast så långt som ekonomin tillåter.  

 

Nedan tabell sammanfattar de egenskaper, meningsskapande handlingar och uttryck som 

kännetecknar specifikt den institutionella ordningen Affär. Sammanställt genom samtliga fyra 

företags uttryck i en gemensam bild över egenskaper som formar den kontextuella 

Affärslogiken. 
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Affär 
 CSR för att skapa långsiktig lönsamhet 

 Intressenter styr innebörden av gott CSR-arbete 

 Bra CSR-arbete differentierar företag från andra i branschen 

 Alla insatser styrs av ekonomiska överväganden 

Tabell 4.1 Den institutionella Affärsordningens olika uttryck 

Källa: Egen utarbetning 

4.2.2 Resurslogiken 

 

Nödvändigheten att skapa en mer hållbar process genom hela värdekedjan kretsar kring 

tillgången på resurser och planeten kan endast tillgodose företagen med en viss mängd innan 

det helt enkelt riskerar bli en otillräcklig tillgång. Denna orientering efter användningen av 

resurserna till hands, benämns därför Resurslogiken. Logiken var svår att relatera till det 

interinstitutionella systemet då beslut och handlingar hade en tydlig orientering, men utan 

motsvarighet i systemets institutionella ordningar. 

4.2.2.1 Logikens uttryck 

 

Resurslogiken utgår från nödvändigheten att skapa en hållbarare process genom företagens 

insatser i relation till den verksamhet de bedriver, lika mycket i början av processen som i 

slutet. Samtliga företag arbetar med detta genom en strävan att nå en Closed Loop. Detta 

innebär att allt material som redan är använt återanvänds vid produktionen av nya plagg, 

vilket ska resultera i att allt material som används är hållbart. Gina Tricot benämner det inte 

för Closed Loop men förklarar samma sak genom en vision för värdekedjan i vilket de skriver 

att de ”enbart ska sälja produkter; - i material som är hållbara, - som är producerade på ett 

hållbart sätt, - som kan transporteras med hållbara metoder” (Gina Tricot  2014, s. 7). 

Samtliga företag menar att de på något sätt arbetar för att uppnå ett sådant tillvaratagande av 

resurser att det i förlängningen inte ska krävas någon ny utvinning. 

 
Working conditions and intense water and chemical use are concerns associated with 

processing raw materials (e.g. cotton). By making the right choices we can 

significantly reduce these impacts. We need to use raw materials as efficiently as 

possible and we are working towards a closed loop. (H&M Hennes & Mauritz  2014a, 

s. 9) 

 

In order to create a more sustainable fashion industry collaboration are crucial, both 

within the industry with other brands, organizations, suppliers, research institute and 

innovators, in order to manage the need for technical development, new sources of raw 

material, better and cleaner production processes, Manage the material flow for 

recycling and closing the loop, developing more circular business models, improve 

labor- and life conditions. (Lindex  2014, s. 6) 

 

Closing the loop - KappAhl ska vara en del av den cirkulära ekonomin, där allt 

material återanvänds eller återvinns. (KappAhl  2015b, s. 17) 

 

Ovan utdrag betonar att vägen för att skapa hållbar användning av råmaterial och en överlag 

hållbar industri, ligger i att använda resurser på ett hållbart sätt, och ge människorna i 
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sammanhanget rätt förutsättningar att nå denna strävan. Rapporterna fortsätter med att lyfta 

nödvändigheten av nya sätt för att fortsätta producera kläder, fast med mindre inverkan på 

miljön. Detta möjliggörs genom innovativa lösningar som, även om de inte uppfyller målet 

med en Closed Loop, är insatser som ligger i rätt riktning. Företagen menar bland annat 

kläderna behöver hålla längre. Något de verkar för dels genom att fokusera på att i 

produktionsstadiet arbeta för längre hållbarhet av plagg, men också beakta kundens 

vattenkonsumtion genom att förmedla skötsel- och tvättråd, som dessutom gör att kläderna 

slits mindre. 

 
Textile production consumes large quantities of water, which makes the water issue 

critical for a sustainable fashion industry [...] we also affect indirectly through buying 

cotton that is water-intensive, and by selling products that is then washed by our 

customers Through long-term co-operation projects within the industry, we work to 

minimize the environmental impact in the entire value chain. (Lindex  2014, s. 42). 

 

Vi ger råd om hur plaggen ska tas om hand på bästa sätt, genom information på vår 

hemsida och i dialog med kunderna. Det handlar inte bara om att tänka på miljön utan 

också hur man får plaggen att hålla längre genom att tvätta smart. (Gina Tricot  2014, s. 

35) 

 

We also want to inspire our customers to wash at lower temperatures and make it easier 

for them to not let fashion go to waste (H&M Hennes & Mauritz  2014a, s. 13). 

 

Vi arbetar för att hjälpa kunderna att vårda sina kläder på ett hållbart sätt under den 

tiden, bland annat genom bra tvättråd. (KappAhl  2015b, s. 40) 

 

Företagen uttrycker även ett ansvarsfullt förvaltande av resurser genom att påtala sättet som 

de producerar sina kläder på och vilken utveckling detta har tagit. Denna utveckling behandlar 

främst användandet av mer hållbara material men även den inverkan som processen som 

använder sig av hållbara material har – hållbara material i en lika hållbar process. 

 
De viktigaste frågorna här är att skapa prisvärt mode för de många människorna och att 

designa för god kvalitet och en långsiktigt hållbar användning av råvaror, vatten, 

kemikalier och mycket mer. (KappAhl  2015b, s. 17) 

 

Kollektionen är helt framställd i hållbara material – ekologisk bomull, ekologisk och 

återvunnen polyester. Det innebär mindre åtgång av vatten, energi och kemikalier i 

produktionen. Dessutom bidrar de klassiska snitten till att plaggen lever längre. 

(KappAhl  2015b, s. 21)  

 

I believe that sustainability in the future is about truly adjusting the design to our 

sustainable thinking. One aspect of sustainability is creating garments that can be used 

for a longer time and embrace trends and quality. One aspect of sustainability is 

creating garments that can be used for a longer time and embrace trends and quality. 

(Lindex  2014, s. 28) 

 

Som företag kan vi göra produkter som håller länge och erbjuda möjlighet till att lämna 

tillbaka plagg för återanvändning eller återvinning […] Det är helt avgörande för 

utvecklingen av en framtida cirkulär råvaruförsörjning att volymerna styrs i den mest 

effektiva riktningen. (Gina Tricot  2014, s. 35) 

 

Up until 2014, our Conscious label was limited to products made with more sustainable 

materials. Now it’s no longer just the material choice that make our products more 

sustainable but also low-impact production techniques that reduce the use of water, 

energy or chemicals. (H&M Hennes & Mauritz  2014a, s 19) 
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Ovan uttryck orienterar sig efter Resurslogiken genom en strävan att på bättre sätt förvalta de 

resurser som finns till hands. Andra vägar som företagen tar för att skapa en bättre förvaltning 

av planetens resurser är att ingå samarbeten med separata organisationer vars primära uppgift 

är att skapa hållbar resursanvändning i specifika avseenden. Samtliga företag beskriver 

frekvent breda uppsättningar av samarbeten och medlemskap i organisationer vars funktion är 

att förmedla information för att företag bättre ska kunna förhålla sig till behovet av 

resursförsörjning, utifrån respektive av dessa organisationers område. Dessa organisationer 

medverkar i att rikta resursarbete genom bland annat kemikalie- och vattenanvändning, 

användningen av ekologisk bomull men även säkerheten i fabriken för att ge goda 

förutsättningar för människorna i processen. Hänvisningarna till dessa organisationer talar för 

att de spelar en roll i att bestämma vad som uppfattas som hållbar resursanvändning. De 

verksamheter som klädföretagen driver har en stor inverkan på miljön genom användande av 

naturens resurser, vilket kräver en resurseffektivare produktionsprocess av kläder, exempelvis 

odling av bomull. 

 
By participating in different networks and forums we gather information and 

knowledge about chemical risks in order to reduce the negative effects of using 

chemicals in production and find replacements for undesirable chemicals. One aspect 

of this is our membership of the Swedish Chemicals Group and the trade dialogue with 

KemI. (Lindex  2014, s. 31) 

 

By making the right choices we can significantly reduce these impacts. We need to use 

raw materials as efficiently as possible and we are working towards a closed loop. 

Through our active involvement with the Better Cotton Initiative (BCI), Textile 

Exchange and UNICEF we support further improvements. (H&M Hennes & Mauritz  

2014a, s 9) 

 

Such collaboration can also help to increase the level of influence we have and promote 

systemic change. To this end, we are involved in a number of local and global industry 

collaborations, partnerships and multi-stakeholder initiatives, such as the Better Cotton 

Initiative (BCI), Sustainable Apparel Coalition (SAC), Fair Labor Association (FLA), 

Fair Wage Network (FWN), Better Work and the Roadmap to Zero Discharge of 

Hazardous Chemicals, to mention just a few. (H&M Hennes & Mauritz  2014a, s 12) 

 

Ett viktigt steg i denna riktning är medlemskapet i organisationen Better Cotton 

Initiative (BCI). BCI utbildar bomullsodlare i att odla bomull med mindre vatten och 

kemikalier, vilket är positivt för miljön och arbetarnas hälsa. (KappAhl  2015b, s. 26) 

 

Det handlar inte bara om att utesluta farliga kemikalier, utan också om att rena vattnet 

och minska utsläppen. KappAhl har bra kontakt med flera inter- nationella laboratorier 

och samarbetar med svenska Kemikaliegruppen för att driva på och hålla sig à jour 

med den senaste forskningen. (KappAhl  2015b, s. 28) 

 

Bomullsproduktion är en del av vår leverantörskedja som är särskilt förknippad med 

miljö- och arbetsmiljörisker, varför Gina Tricot är medlem i Better Cotton Initiative 

sedan 2011. Organisationen främjar en hållbar bomullsproduktion både utifrån ett 

miljö- och ett socialt perspektiv. (Gina Tricot  2014, s. 18) 

 

Gemensamt och intresseväckande för samtliga dessa utdrag ur företagens CSR-rapporter som 

kretsar kring bejakandet av planetens resurser, är att samtliga endast beskriver nödvändigheter 

såväl som fördelar i relation till planetens resurser, med sitt arbete. Med andra ord finns det 

inga beskrivningar över vad en hållbar resursanvändning medför ekonomiskt för företaget i 

dessa sammanhang. Många av handlingarna såsom användandet av mindre vatten och 
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kemikalier såväl som nya material, torde resultera i ekonomiska fördelar, åtminstone på lång 

sikt. De bättre arbetsförhållanden som tillkommer med att byta ut farliga kemikalier, borde 

även det medföra en ekonomisk vinning. Inget av dessa fördelar är däremot omnämnda i 

relation till resursanvändning, vilket talar för en diskurs kring resurser som uteslutande 

orienterar sig efter den rådande planetära begränsningen och nödvändigheten att använda 

mindre resurser. 

 

CSR-rapporterna uppdagar vidare hur resursproblemet är något som är gällande för hela 

industrin, dels explicit genom ett konkret konstaterande som förvisso endast Gina Tricot gör, 

men därutöver implicit i resterande rapporter som betonar det viktiga med gemensamma 

åtaganden i branschen (H&M Hennes & Mauritz  2014a, s. 5; KappAhl  2015b, s. 12; Lindex  

2014, s. 6, 49 ). 

 
hållbarhetsarbete och det är för oss en självklarhet att många av de stora utmaningarna 

är gemensamma inom textil och mode. (Gina Tricot  2014, s. 9) 

 

Branschövergripande samarbeten och utveckling av processer i hela värdekedjan gör att det 

finns en koppling till Thorntons, Ocasios och Lounsbyrus (2012) Professionslogik. Arbetet 

sker förvisso genom former av relationer mellan företagen i branschen och som alla påtalar 

sitt arbete med att finna nya innovativa och mer hållbara material. Det är däremot inte i 

professionen som företagen finner mening genom att exempelvis vara framstående experter 

inom sitt område, få ett rykte om sig att vara ledande i branschen eller att därigenom erhålla 

någon form av status bland andra företag. Istället är det utifrån nödvändigheten att spara på 

resurser, som innovation och nytänkande design blir aktuellt, för nå en Closed loop.   

4.2.2.2 Summering av logikens egenskaper 

 

Resurslogiken tar en tydlig utgångspunkt i att företagen finner mening inför de beslut som 

fattas och handlingar som utförs, genom nödvändigheten att förhålla sig till den enda planet 

som i dagsläget finns tillgänglig. Samtliga företag tar en materiell ståndpunkt i hur de dels 

arbetar för att använda mindre nytt material, eller återanvända befintligt, för att nyttja 

resurserna bäst. Detta medför också en process som involverar människor, där rätt 

förutsättningar behöver ges för hållbara resurser ska kunna hanteras genom en lika hållbar 

process. Denna process förutsätter människor som är utbildade i hur, och kapabla till, att 

arbeta mer hållbart. Texterna indikerar hur det är förvaltandet av planeten som företagen 

finner mening i, men att den förvaltande processen förutsätter att de människor som är 

involverade ges förutsättningar för att utföra denna förvaltning. Vidare förklarar samtliga 

företag hur rätt förvaltning av resurser sker utifrån vad olika expertorganisationer säger, 

såsom Better Cotton Initiative, Kemikaliegruppen, Sustainable Apparel Coalition (SAC) eller 

Bangladesh Accord on Fire and Building Safety. Med sin specifika kunskap inom ett område, 

instruerar de rätt agerande i deras respektive fråga.  

 

Resurs 
 CSR utifrån att ta vara på och värna om planeten 

 Expertorganisationer styr insatser för maximal resurseffektivitet 

 CSR-arbete minskar användningen av de resurserna som finns till hands 

 Insatser styrs av materialåtgång och potentiellt materialbesparande 
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Tabell 4.2 Den institutionella Resursordningens olika uttryck 

Källa: Egen utarbetning 

4.2.3 Morallogiken 

 

De insatser som företagen gör på osjälviskt väg speglar en form om moraliskt åtagande – att 

göra vad som är rätt oavsett potentiell avkastning. Denna logik benämns därför Morallogiken 

utifrån företags handlingar vars primära syfte är att bistå människor i nöd samt hur termen 

förekommer i viss litteratur om CSR (Carroll  1991; Schmeltz  2012). Denna logik utspelar 

sig förvisso i förhållande till samhället men det är inte i samhället som företagen finner 

mening i beslut och handlingar, men i moralen. Logiken har inslag av Samhällslogikens 

uttryck, bland annat genom det geografiska territorium som handlingar förhåller sig till men 

samtidigt skiljer den sig i att den är frånkopplad företagets faktiska verksamhet i samhället.  

4.2.3.1 Logikens uttryck 

 

Texterna uttrycker insatser på en övergripande samhällsnivå och handlar om att hjälpa 

grupper med människor utan att varken be eller förvänta sig något utav det. Gina Tricot menar 

exempelvis att de inte bara ansvarar för att kvinnorna i fabrikerna ska kunna få pengar, utan 

att de även indirekt arbetar ”med barn och deras framtid” (Gina Tricot  2014, s. 11), något 

som motiverar dem till att driva ”150 förskolor som ligger i slumområden” tillsammans med 

UNICEF. Likt Gina Tricot stödjer även Lindex barns skolgång i utsatta länder medan 

KappAhl fokuserar på utbildning för att stärka kvinnor.   

 
I Dhakas slumområden är det barnen som är de mest utsatta. Utbildning är den 

viktigaste grunden för all utveckling och därför har vi valt att stödja projektet med 

förskolor. Vi engagerar oss där vi verkar och i frågor som ligger oss nära. (Gina Tricot  

2014, s. 11) 

 

I Bangladesh ses allt för ofta födelsen av en flicka fortfarande som något sorgligt. 

Systrar får i regel mindre mat än sina bröder under hela uppväxten och som vuxna 

nekas kvinnor än idag beslutsfattande och tillgång till resurser. Vi vill bidra till 

förändring på denna punkt. Det gör vi genom att erbjuda utbildning, som skapar en väg 

till egen försörjning och ett mer självständigt liv för kvinnor och deras barn. (KappAhl  

2015b, s. 29) 

 

Many children are not given the opportunity to go to school, and at Lindex we believe 

that education is a way out of poverty. We have been committed to The School of 

Hope, a school in the poor areas of Dhaka, Bangladesh, for many years now, both with 

corporate donations and Lindex employee sponsorships where employees donate an 

amount from their salary each month to the School of Hope. (Lindex  2014, s. 52) 

 

H&M särskiljer sig från de andra företagen i att de har etablerat en egen organisation som 

arbetar med frågor av detta slag, H&M Conscious Foundation. Organisationen arbetar med de 

tre primära områdena; (1) utbildning, (2) rent vatten och (3) att stärka kvinnor. H&M storlek 

medför helt rimligt mer frekventa och omfattande insatser där även de, likt Gina Tricot och 

Lindex, verkar för barns skolgång. 

 
Together with UNICEF we initiated the All for Children project in 2009 […] The goal 

is to protect the right to education as well as other basic rights of some of the world’s 

poorest children. Our initial goal was to empower 1.7 million children through 

preschool and primary education. (H&M Hennes & Mauritz  2014a, s. 107) 
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Dessa exempel beskriver en moralisk referensram genom vilken företagen finner mening i de 

beslut och handlingar som ovillkorligt hjälper utsatta människor. H&M beskriver vidare också 

insatser för att stödja grupper såsom studenter men också donationer för att bistå andra 

grupper i nöd. 

 
the H&M Conscious Foundation partnered with WaterAid to provide 250,000 students 

with access to clean water and toilets in schools and hygiene education. (H&M Hennes 

& Mauritz  2014a, s. 110) 

 

H&M Conscious Foundation donated USD 100,000 to Save the Children’s relief 

efforts. The donation enabled Save the Children to provide hygiene kits, blankets, 

tents, nutrition and childfriendly spaces. (H&M Hennes & Mauritz  2014a, s. 111) 

 

Även om dessa insatser inte har någon direkt koppling till företagens verksamheter, finns det 

en kontextuell betoning på vilka insatser som görs. Fokus ligger främst på barn och kvinnor 

vilket sannolikt härrör från hur klädfabrikernas arbetare till störst del består av kvinnor varav 

många troligen har barn.  Det är främst denna grupp som utsätts för de sociala 

missförhållanden, såsom orimliga övertider, som finns i klädproduktionen. Någon som 

föranleder företag till att lägga stort fokus på att stötta kvinnor överlag, såsom KappAhl 

(2015b, s. 27) som i övergripande mening verkar för att stärka kvinnors rätt i samhället eller 

Lindex som driver specifika projekt för ändamålet. 

 
This is why we first started with the HERprojects in our factories! We wanted to reach 

out to the factory workers, consisting of 80 per cent women, where our garments are 

produced and try to make their lives better. (Lindex  2014, s. 51) 

 

Sammantaget utgör Morallogiken den referensram utifrån vilken företagen finner mening i 

beslut och handling för moraliska insatser, med hänvisning till att bidra till en bättre värld. 

Gina Tricot genomförde exempelvis en kampanj med fokus på att hjälpa utsatta barn.  

 
Butikerna sålde totalt 31 521 gåvobevis, vilket motsvarar drygt 380 000 påsar nötkräm. 

Tre påsar jordnötskräm om dagen kan vara allt som krävs för att rädda livet på ett 

undernärt barn. (Gina Tricot  2014, s. 12) 

 

Denna norm av givmildhet präglar de beslut och handlingar som företagen utför utifrån 

Morallogiken. Från textutdragen går det inte att identifiera något som ställer handlingen i 

relation till en potentiell form av avkastning eller egenvinning av något slag. Anledningen till 

företagens handlingar talar till stor del för sig själva, där utsatta barns skolgång och kvinnors 

rätt i samhället är en handling som är rätt att göra per se, där meningsfullheten i handlingen 

kommer från moralen.  

 

H&M och Gina Tricots arbete med skolor sker tillsammans med UNICEF, vilket indikerar att 

ideella organisationer har en roll i att vägleda företagen i deras insatser. Dessa insatser medför 

sannolikt att företagen hamnar i bättre dager hos kunder och andra intressenter men i 

kontexterna som dessa moraliska insatser beskrivs, utgår de uteslutande från människors 

utsatthet. Det handlar om att rädda barn och studenter som hamnat i utsatta situationer, där 

människorna inte erbjuds den möjlighet en människa förtjänar eller att de föds in i en utsatt 

situation. Handlingar kan sägas ta en filantropisk riktning och utifrån avsaknaden av 

beskriven bakgrund eller motiv till företagens agerande, är motivet för insatserna att de är 

rätta, och för företagen en möjlighet att vara välgörande och allmännyttiga. Sättet som 

insatserna beskrivs och uttrycks på i CSR-rapporten talar i korthet för att det finns en moralisk 

dimension och ett agerande därefter.  
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4.2.3.2 Summering av logikens egenskaper 

 

Under detta avsnitt förklaras typer av uttryck in den institutionella ordningen Moral, som 

företag gör i syfte är att stärka de människor som är de mest utsatta. Dessa filantropiska 

handlingar behöver inte verifieras på något sätt att de är rätt att göra men är självförklarande 

genom att de är rätta per se, men företagen vägleds av ideella organisationer i deras insatser. 

Även om moraliska handlingar kan hjälpa många människor i olika situationer, orienterar sig 

företagens handlingar till de människor som är mest utsatta. 

 

Moral 
 CSR som filantropi för att hjälpa människor i nöd 

 Ideella organisationer styr hur insatser sker 

 CSR-arbete gör världen bättre för människor i den 

 Insatser styrs av vart behovet för utsatta är som störst 

Tabell 4.3 Den institutionella Moralordningens olika uttryck 

Källa: Egen utarbetning 

4.2.4 Samhällslogiken 

 

De handlingar som företagen utför i följande texter speglar den rollen som företagen åtar sig 

genom den verksamhet som de driver i samhället. Med rättigheter att verka i samhället följer 

även skyldigheter och ett visst förhållningssätt till samhället. Därmed benämns följande logik 

Samhällslogiken. Den förhåller sig tydligt till den Samhällslogik som Thornton, Ocasio och 

Lounsbury (2012) redogör för i det interinstitutionella systemet.  

4.2.4.1 Logikens uttryck 

 

Samhällslogiken tar sig främst till uttryck genom två olika grenar där den första behandlar det 

konkreta skapandet av arbetstillfällen för samhällets medborgare medan den andra är den mer 

abstrakta återbäringen av den samhällsutveckling som företagen bidrar till. I den första 

inkluderas dels texter som förklarar processen bakom skapandet av arbetstillfällen och den 

andra de övergripande samhällsfördelar som tillkommer. I skapandet av arbetstillfällen 

beskriver H&M och Lindex sin inverkan i konkreta termer med tydliga siffror som beskriver 

omfattningen av inverkan.  

 
It is a labour intense industry that creates millions of jobs, in particular for women, and 

substantial economic growth. The 1,926 factories in which our 850 suppliers make our 

products employ about 1.6 million people alone. (H&M Hennes & Mauritz  2014a, s. 

27) 

 

Lindex does not own any factories, instead we are co-operating with 190 different 

suppliers mainly in Asia, who in turn are using approximately 350 production units to 

produce our garments. We are estimating that a total of 125,000 people are involved in 

the production of Lindex garments. (Lindex  2014, s. 34) 

 

KappAhl och Gina Tricot beskriver också skapandet av arbetstillfällen men i mindre specifika 

termer, där KappAhl förklarar att de ”bidrar med allt från prisvärt mode till arbetstillfällen, 

samhällsutveckling och ekonomiska värden hela vägen från designtanke till det att vi sluter 
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kedjan” (2015b, s. 17). I likhet med KappAhl beskriver Gina Tricot sin roll ”som en positiv 

kraft i samhället genom att vi bidrar till att skapa arbetsplatser för unga människor” (2014, s. 

22).  

 

Samhällslogiken handlar sålunda om att företagen finner mening i dess verksamhet genom 

den positiva relation som finns mellan att bedriva en affärsverksamhet, att producera och sälja 

kläder i samhället, och den positiva inverkan detta får för samma samhälle. Vidare återfinns 

även handlingar för hur företagen i övergripande mening bidrar till en hållbar 

samhällsutveckling. Företagen beskriver i sina rapporter den samhällsutveckling de skapar 

och belyser fördelarna med klädproduktionen i flera avseenden.  

 
Garment production is often the first step in an emerging market’s industrial 

development and it has a major impact on these communities. (H&M Hennes & 

Mauritz  2014a, s. 27) 

 

It is important to us that we drive lasting change and ensure that these communities 

benefit from having us there. (H&M Hennes & Mauritz  2014a, s. 36) 

 

India’s garment and textile sector plays an important role in helping lift people out of 

poverty. (H&M Hennes & Mauritz  2014a, s. 101) 

 

All our efforts are about minimizing the negative environmental effects, taking ethical 

and social responsibility, contribute to a sustainable financial development, and 

preventing corruption. In this way, we contributing to a positive development and 

sustainable future in the countries where we do business and in countries where our 

production takes place. (Lindex  2014, s. 3) 

 

KappAhl ska bidra till den lokala utvecklingen där vi finns. Detta är särskilt tydligt i de 

länder där vi köper råvaror och produktion. (KappAhl  2015b, s. 27) 

 

Vi ser vår närvaro som viktig i alla länder där vi har leverantörer. I Bangladesh är 

landets ekonomi helt beroende av klädtillverkning. 80 % av textilarbetarna i 

Bangladesh är kvinnor och genom sitt arbete blir de försörjare, och får större möjlighet 

att skapa sitt eget liv. (Gina Tricot  2014, s. 11) 

 

Samhällslogiken kommer till uttryck från samtliga företag men med olika grad av 

specificering i dess inverkan. Gällande för samtliga är att de beskriver sig själva som en 

funktion i samhället som bidrar till en positiv utveckling av samma samhälle, men också hur 

de förhåller sig till samhällets uppsatta premisser. Detta förhållningssätt kommer bland annat 

till uttryck genom hur företagen uttrycker följsamhet till lokala lagar och regler. Dessa uttryck 

är förvisso begränsade till CSR-rapporterna som är skrivna på engelska och har sannolikt att 

göra med den bredare publik som tar del av dem och granskar företagen.  

 
It also means, of course, to respect laws and regulations wherever we operate and to 

pay taxes accordingly. (H&M Hennes & Mauritz  2014a, s. 52) 

 

At Lindex we operate in an ethical manner, complying with international and national 

laws and regulations applicable in the countries in which we operate. (Lindex  2014, s. 

16) 

 

I CSR-rapporterna beskrivs företagens affärsverksamhet som en investering i en grupp 

människor i samhället, med direkt koppling till verksamheten. Detta särskiljer 

Samhällslogiken från Morallogiken då det inte handlar om ovillkorliga och osjälviska insatser 

som ett moraliskt åtagande, men ett utbyte mellan företaget och samhället. Texterna förenar 
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företagens handling med deras roll i samhället och uttrycker sig i positiva ordalag som 

bidragande till samhällsutveckling. En handling som sker inom ett specifikt geografiskt 

territorium bunden till en grupp med organisationer och människor mellan vilka det råder ett 

ömsesidigt beroende.  

 

Eftersom klädföretags verksamhet har en negativ inverkan på både miljö och människor, 

genom sin vatten- och kemikalieanvändning såväl som dåliga arbetsförhållanden, framstod 

inledningsvis CSR-rapporternas texter som något som rättfärdigande av en verksamhet. 

Studien betraktade därför denna logik som något som drevs av rättfärdigande, men eftersom 

logiker utgör den ram utifrån vilken företagen finner mening i beslut och handling, och inte 

handlingen i sig själv, frångicks detta till förmån för något som företagens handlingar fann 

mening i. Det förekommer rättfärdigande uttryck i rapporterna men dessa är uttryck för vad 

företagens verksamhet bidrar till. Det handlar om att verksamheten bidrar till en mer hållbar 

samhällsutveckling där företagen medverkar till samhällets uppbyggnad genom sin 

affärsverksamhet att producera kläder. 

4.2.4.2 Summering av logikens egenskaper 

 

Gemensamt för samtliga företag är att de ser sin roll i det geografiska territoriet som positiv i 

samverkan mellan organisationen och människor. Detta beskriver ett samhälle till vilket 

företagen förhåller sig genom ett nödvändigt och ömsesidigt förhållande mellan 

organisationen vars verksamhet kräver arbetare och människor vars livssituation kräver 

arbetstillfällen. Tillsammans verkar de i en relation som i förlängningen dessutom skapar en 

samhällsutveckling. Detta tar sig till uttryck på flera olika sätt där företagen verkar för 

samhällets hållbara utveckling, industriella utveckling och ospecificerade övergripande 

samhällsutveckling. Detta genom att bland annat bidra till att samhällets ekonomi tar fart, 

vilket leder till en långsiktig förändring,  

 

Företagens verksamheter behöver därtill förhålla sig till respektive samhälle, vilket gör 

utmaningen stor för dessa internationella företag som behöver en förmåga att förhålla sig till 

olika samhällens lagar och regler. Sammanfattningsvis uttrycker sig därför företagen inom 

den institutionella ordningen Samhälle, som en del av samhällsutvecklingen, med en 

meningsfullhet som bygger på hur de är delaktiga i konstruktionen av ett samhälle, mer än 

som exploatör. Samhällslogiken utgör därmed ramen för hur företagen bidrar till samhället 

där de verkar och att CSR arbete blir meningsfullt genom den nytta deras verksamhet bidrar 

med.  

 

Samhälle 
 CSR som möjliggör arbete för de som är i behov av arbete 

 Lagar, regler och värden som finns i det lokala samhället styr företaget 

 Arbete med CSR skapar en ekonomisk- och hållbar samhällsutveckling 

 Geografiska territorier styr vart verksamheten passar 

Tabell 4.4 Den institutionella Samhällsordningens olika uttryck 

Källa: Egen utarbetning 
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4.3 Hur relaterar dessa logiker till varandra? 

 

I analysen av rapporterna framkommer det sammanlagt uttryck för fyra institutionella logiker, 

Affärslogiken, Resurslogiken, Morallogiken och Samhällslogiken. Genom dessa finner 

företagen mening i deras beslut och handlingar. Även om besluten omsätts i kontexter som 

inte erbjuder exklusivitet för en enskild logiks meningsskapande, framträder logikerna i olika 

styrkor. Detta avsnitt kommer analysera de kontexter och de handlingar som logikerna ger 

mening till, för att undersöka hur andra logiker även kan vara närvarande inför beslut och 

handling.  

4.3.1 Flera logiker som källor till meningsskapande 

 

Institutionella logiker utgör den referensramen som är gällande för hur individer och 

organisationer finner mening i de beslut som fattas såväl som de vokabulär som används för 

meningsskapande av handling. Därutöver hur dessa konstitueras genom en komplex 

omgivning av intressen, värden och identiteter som samverkar med symboler, kultur och 

struktur. Denna referensram är däremot inte ensamt exklusiv i sin situation men samverkar 

med andra logikers referensramar utifrån vilka företagen navigerar för att finna mening i 

beslut och handling. En av de institutionella logiker som går att härleda till nästan alla andra 

logikernas kontexter är Affärslogiken.  

 

För ett företag som fortlever genom en lönsam verksamhet är Affärslogiken oundvikligen 

alltid närvarande vid beslut och handling. Även om textutdragen från Resurslogiken och 

Samhällslogiken inte i explicit mening behandlar lönsamma handlingar eller beslut som kan 

generera vinster, följer implicita ekonomiska fördelar med de handlingar som företagen utför. 

Exempel på denna inverkan är utbildning i att använda mindre vatten och kemikalier i 

bomullsproduktion (KappAhl 2015, s. 26) eller hur företag förlägger produktionen i fattiga 

länder, och kan ge löner i enlighet med landets ekonomiska situation (H & M Hennes & 

Mauritz 2014b, s. 101). Sålunda kommer företagen att inte bara finna mening i exempelvis 

Resurslogikens handlingar kring effektivare användning av vatten och kemikalier men också 

hur denna effektivisering bidrar till att minska kostnader på längre sikt. Även om företagen 

primärt framställer handlingar kring förvaltandet av resurser som att utgå ifrån de gränser som 

planeten utgör, finns det naturligtvis affärsmässiga vinster att göra genom resursmässig 

effektivisering. På samma sätt som det omvänt finns resursmässiga vinster att göra genom 

affärsmässiga beslut såsom automatisering i fabrikerna, vilket leder till ett ömsesidigt 

meningsskapande mellan logiker som inverkar på varandra.  Även om det är Resurslogiken 

respektive Affärslogiken som i första hand framställs som meningskapare för handling i CSR-

rapporterna, existerar den andra i samma kontext fast med en mer implicit ställning. 

Exempelvis i de ekonomiska besparingar som kan göras genom bättre användning av råvaror. 

 
Working conditions and intense water and chemical use are concerns associated with 

processing raw materials (e.g. cotton). By making the right choices we can 

significantly reduce these impacts. We need to use raw materials as efficiently as 

possible and we are working towards a closed loop. (H&M Hennes & Mauritz 2014b, 

s. 9) 

 

På samma sätt kan meningsskapande utifrån Samhällslogiken även influeras av Affärslogiken 

då det naturligtvis tillkommer ekonomiska fördelar med vart produktionen är förlagd och 

inom vilket samhälle företagen verkar. Företagen hjälper givetvis ett samhälle men utifrån 

vart klädproduktionen är förlagd, kan samhället ursprungligen ansetts ha varit i behov av hjälp 

och kan acceptera löner i enlighet med deras situation, vilket driver ner produktionskostnader. 
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Exempelvis är Bangladesh, enligt Gina Tricot, helt beroende av klädföretagens närvaro, vilket 

indikerar hur klädföretagen kan agera kravställare. Bakgrunden till valet av samhälle kan 

sålunda grunda sig i Affärslogiska resonemang.  

 
KappAhl ska bidra till den lokala utvecklingen där vi finns. Detta är särskilt tydligt i de 

länder där vi köper råvaror och produktion. (KappAhl 2015, s. 27) 

 

Vi ser vår närvaro som viktig i alla länder där vi har leverantörer. I Bangladesh är 

landets ekonomi helt beroende av klädtillverkning. 80 % av textilarbetarna i 

Bangladesh är kvinnor och genom sitt arbete blir de försörjare, och får större möjlighet 

att skapa sitt eget liv. (Gina Tricot 2014, s. 11) 

4.3.2 Externa organisationer som dirigerar 

 

Olika organisationer vars verksamhet driver skapandet av olika riktlinjer, initiativ och 

standarder inom specifika områden, har en framträdande roll i företagens CSR-rapporter. 

Organisationerna kan ses som experter inom sitt respektive område genom det förhållandevis 

smala fokus de har, som går ut på att behandla lika smala frågor som är delar av 

klädbranschen. Kemikaliegruppen (KappAhl  2015b, s. 28) eller International Labour 

Organisation (ILO) (H&M Hennes & Mauritz  2014a, s. 10) är exempel på de organisationer 

som företagen deklarerar sin följsamhet till. Dessa organisationer bidrar till att rikta 

meningsskapande för företagens handlingar, eftersom de har en legitimitet som typer av 

expertorganisationer, som inte primärt driver sin verksamhet i vinstdrivande syfte men för att 

göra det som de anser är bäst inom sitt respektive område. Både Morallogikens och 

Resurslogikens meningsskapande tar delvis utgångspunkt i dessa organisationer liknande det 

sätt som Affärslogiken tar utgångspunkt i exempelvis kunderna. I sitt agerande förhåller sig 

företagen till kunderna på samma sätt som Moraliska insatser riktas mot platser och grupper 

med människor, i samverkan med ideella organisationer såsom WaterAid. Eller hur 

Resurslogikens handlingar för att bäst arbeta med hållbara material förhåller sig till en 

produktion av bomull enligt Better Cotton Initiative.  

The H&M Conscious Foundation partnered with WaterAid to provide 250,000 students 

with access to clean water and toilets in schools and hygiene education. (H&M Hennes 

& Mauritz 2014b, s. 110) 

Bomullsproduktion är en del av vår leverantörskedja som är särskilt förknippad med 

miljö- och arbetsmiljörisker, varför Gina Tricot är medlem i Better Cotton Initiative 

sedan 2011. Organisationen främjar en hållbar bomullsproduktion både utifrån ett 

miljö- och ett socialt perspektiv. (Gina Tricot  2014, s. 18) 

 

Det som dessa expertorganisationer förespråkar kan däremot uppfattas olika genom 

konkurrerande logiker, exempelvis förhållandet mellan människor och hållbarhet. Både 

Samhällslogiken och Resurslogiken behandlar människorna som finns i sammanhanget, i 

samhället såväl som i verksamhetens produktion. Meningsskapandet utifrån Samhällslogiken 

uttrycker sig däremot genom skapandet av arbetstillfällen och medverkan i att lyfta människor 

ur fattigdom medan meningsskapande för Resurslogiken utgår från att förvalta resurserna 

bäst, för att värna om planeten. Ett beslut om att automatisera produktionen skulle konkurrera 

med meningsskapande genom Samhällslogiken medan den skulle bringa mening utifrån 

Resurslogiken, förutsatt att en miljömässig effektivisering föreligger. 

Produktionseffektiviteten skulle därför finna mening genom Resurs- och/eller Affärslogiken 

(beroende på om automatiseringen kommer vara lönsam). Förenklat skulle detta reducera 

graden av samhällsutveckling genom att minska antalet människor som kan vara försörjare 

tillika konsumenter i samhället, till förmån för en effektivare produktion. Omvänt skulle 
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beslut om att expandera produktionen genom att anställa fler människor framför en 

automatisering, sätta fler människor i arbete. Båda inkluderar sålunda människor i sitt 

meningsskapande, om än i helt olika kontexter, där de å ena sidan möjliggör arbetare för 

företagets affärsverksamhet i specifikt samhälle och å andra sidan som komponenter i att 

kunna förvalta resurser på ett bra sätt. Detta belyser ett ömsesidigt meningsskapande mellan 

logiker och beroende på hur ovan situation utspelar sig, kommer en logik få en starkare 

ställning och stå för en större del av den meningsskapande process som sker vid företagens 

beslut och handling. Alternativt sker en modifiering av en logik, men som inte helt 

transformeras. Denna situation talar för den komplexa omgivningens inverkan på 

meningsfullhet och hur uttryck från en logik kan inkorporeras i en annan. 

4.3.3 Den särskilda Morallogiken 

 

En identifierad logik som skiljer sig från andra logiker är Morallogiken, som ger mening till 

de handlingar och beslut som hjälper utsatta människor och som är rätta per se. Detta utan 

någon egentlig hänvisning, implicit eller explicit, till möjliga fördelar för företaget. Där de 

andra logikerna finner mening i ekonomiska fördelar, planetens fortlevnad eller utveckling av 

samhället genom olika handlingar, talar handlingar utifrån moralen för sig själva. Att hjälpa 

människor i nöd behöver inte bidra till något annat än att just hjälpa människor i nöd – även 

om dessa filantropiska handlingar kan ge positiva följder i en större kontext behöver inte 

meningsskapande ligga i vad som handlingen ska resultera i. Det som dessutom särskiljer den 

från andra logiker är att företagens beslut och handlingar inte har ett direkt förhållande till det 

CSR-arbete som relaterar till verksamheten. Medan de andra logikerna behandlar 

verksamhetens ekonomiska vinning, dess effektivare användning av resurser eller ta hand om 

människor i produktionen, står Morallogiken utanför denna relation, även om den faller under 

sociala insatser. Nedan citat exemplifierar frånvaron av moraliska insatsers relation till 

verksamheten.  

Many children are not given the opportunity to go to school, and at Lindex we believe 

that education is a way out of poverty. We have been committed to The School of 

Hope, a school in the poor areas of Dhaka, Bangladesh, for many years now, both with 

corporate donations and Lindex employee sponsorships where employees donate an 

amount from their salary each month to the School of Hope. (Lindex 2014, s. 52)  

H&M Conscious Foundation donated USD 100,000 to Save the Children’s relief 

efforts. The donation enabled Save the Children to provide hygiene kits, blankets, 

tents, nutrition and childfriendly spaces. (H & M Hennes & Mauritz 2014b, s. 111) 

Situationen beträffande relationen mellan de andra logikerna och Morallogiken är på så vis att 

den utifrån analysen av empiri, inte verkar finnas. Det går inte att hitta någon alternativ 

mening för de handlingar som företagen gör utifrån Morallogiken, vilket står i motsats till de 

andra logikerna frånvaro av exklusivt meningsskapande. På lång sikt underbyggs givetvis 

moraliska handlingars möjlighet till meningsfullhet av andra logiker, såsom ekonomisk 

fortlevnad för Affärslogiken. Men sammantaget har det i kontexterna som företagen beskriver 

dess moraliska insatser i, inte varit möjligt att konstatera om företagen söker något utöver att 

möjligheten att hjälpa utsatta människor för att de kan. Åtminstone inte i den bild som 

förmedlas av texterna i detta nu, även om de moraliska insatserna sannolikt skulle skilja sig 

vid en ekonomisk kris för företaget.    
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4.3.4 Institutionella logiker i kraftmätning 

 

Denna bild av relationen mellan logiker, visar att det i stort sett inte finns någon exklusivitet 

för logiker i de sammanhang som studien behandlar, med undantag för Morallogiken där vissa 

handlingar endast finner mening i ett moraliskt åtagande. Analysen visar däremot att även om 

en logik är framträdande före en annan, är det svårt att utesluta en inverkan från andra logiker, 

åtminstone på lång sikt. Texterna talar för att det finns en logik som är den starkaste och den 

som företagen åberopar vid meningsskapande för beslut och handling i specifika kontexter. 

Däremot behandlar dessa beslut och handlingar en sådan bredd av områden att mening 

kommer att kunna hämtas från fler än en enskild logik – såsom beslut om människor i 

produktionen. 

Det finns sålunda tydligt skilda logiker som vid detta tillfälle (då texterna producerades) och i 

givna kontexter, en starkaste logik som förmedlar meningsfullhet till beslut och handlingar. 

Affärslogiken behandlar samma område som Resurslogiken när de jämför kostnad och pris 

för att skapa med hållbara kläder. Det som skiljer Affärslogiken är dock hur perspektivet utgår 

från att kunna matcha hållbara kläder med hållbar ekonomi. Med andra ord ligger 

utgångspunkten i ekonomi när denna process underbyggs. På samma sätt skiljer sig 

Resurslogiken beaktande av människan i sammanhanget den av Samhällslogiken, eftersom de 

två logikerna tar vitt skilda utgångspunkter för meningsfullhet. Resurslogiken ser människor 

som förutsättningen för att skapa en hållbar process i användningen av hållbara material och 

därför gör företagen olika insatser för att bättra dessa förutsättningar som i slutändan gagnar 

ett hållbart användande av de resurser planeten har att erbjuda. Samhällslogiken å sin sida ser 

människor som delar av det samhälle som företagen ger tillbaka till, men samtidigt som 

arbetskraft för att driva en samhällsutveckling.  

Sammanfattningsvis råder det därför relationer mellan olika logiker som i sin tur inverkar på 

hur företagen finner mening. Inför varje beslut och handling finns det flera logiker, som den 

om människorna i Resurs- och Samhällslogiken, där logikerna i kontexten varierar i styrka, 

men beroende på beslutet kommer även strukturen av varifrån mening hämtas att förändras. 

Institutionella logiker konkurrerar med varandra om att få företräde som referensram för 

beslut och handling i givna kontexter, vilken även är i enlighet med teorin som förklarar hur 

logikerna är parallella med varandra (Thornton, Ocasio & Lounsbury 2012). 
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5 Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel används studiens resultat för att besvara forskningsfrågorna om vilka logiker 

som framträder i företagens CSR-rapporter och hur dessa relaterar till varandra, samtidigt som 

resultatet ställs mot teorin som används. Med utgångspunkt i dessa forskningsfrågor kommer 

kapitlet svara på syftet om hur dessa logikers meningsskapande för företagens CSR-arbete, 

även underbygger konstruktionen av CSR.  

5.1 Studiens logiker i relation till teorin om institutionell logik 

 

Genom analysen i föregående kapitel kunde fyra (4) logiker identifieras genom företagens 

CSR-rapporter. Referensramen för företag att finna mening i beslut och handling utgår från 

Affärslogiken, Resurslogiken, Morallogiken och Samhällslogiken. Det faktum att det gick att 

urskilja en bred variation av logiker som behandlade helt olika aspekter av företagens CSR-

arbete, bekräftar teorin om institutionell logik som förklarar hur flera olika logiker 

samexisterar parallellt med varandra (Greenwood et al.  2008). I identifikationen av logikerna 

i företagens CSR-rapporter tog studien inspiration av det interinstitutionella systemets sju 

institutionella ordningar, med målet att finna vilka uttryck som var gällande i studiens 

klädkontext. I analysen av vad företagen beskriver i CSR-rapporterna kunde en tydlig 

korrespondens mellan studiens logiker och interinstitutionella systemets logiker konstateras, 

men likväl många olikheter. 

5.1.1 Ett klädkontextuellt interinstitutionellt system 

 

Tabell 5.1 är en sammanställning av klädkontextens olika uttryck inom respektive 

institutionell ordning som kunde härledas till den teoretiska modellen utifrån analysen av 

rapporterna. Tabellen utgör dessutom svaret på studiens första forskningsfråga om vilka 

institutionella logiker framträder i klädföretagens rapportering kring CSR, där dess dessa 

uttryck tillsammans i en institutionell ordning bildar ett samband som formar institutionella 

logiker. På den horisontella (x) axeln presenteras de institutionella ordningarna och på den 

vertikala (y) axeln de olika kategorierna som de karaktäristiska uttrycken för logiken kopplas 

till.  

 

Detta system är en kontextuell tolkning av det interinstitutionella systemet, då en komplett 

avbildning av systemet inte är möjligt och heller inte önskvärt. Thorntons, Ocasios och 

Lounsburys (2012) interinstitutionella system är en exemplifiering grundat i empiriskt 

material som skiljer sig från denna studies val av material såväl som metod. Detta studiens 

egna system summerar därför de institutionella logiker som kunde identifieras i CSR-

rapporterna med tillhörande karaktäristiska uttryck för meningsskapande i denna studies 

kontext. 

 

I studien benämns dessa logiker Affärslogiken, som orienterar sig efter ekonomi och vinst, 

Resurslogikens som behandlar de materiella och planetära resurserna, Morallogikens som 

ovillkorligt hjälper utsatta människor samt Samhällslogiken som ser människor som resurser i 

ett samhälle. I studien kunde fyra kategorier identifieras där företagen inom respektive 

institutionell ordning agerade utefter behovet av legitimitet, utefter de auktoriteter som finns i 

ordningen, genom en strategi i enlighet med ordningen samt utefter vad som bestämmer plats 

för handling. Genom beskrivningen av detta samband mellan institutionella ordningar och 
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kategorier för karaktäristiska uttryck, besvaras vilka logiker som förekommer i klädföretagens 

kontext. 

 

Tabell 5.1 Studien kontextuellt konstruerade interinstitutionella system 

Källa: Egen utarbetning 

5.1.2 Om nya logikers relation till teorins interinstitutionella system 

 

Hur förhåller sig då dessa logiker till det befintliga interinstitutionella systemet som studien 

tagit inspiration från? Samhällslogiken är den enda som direkt överensstämmer med 

Thorntons, Ocasios, och Lounsburys (2012) reviderade system och som behandlar företagens 

verksamhet inom ett geografiskt territorium. Företagen verkar i samhället utifrån det värden, 

lagar, och normer som gäller och har ett ömsesidigt förhållande mellan att erbjuda 

arbetstillfällen och samhällsutveckling i ett samhälle där tillgänglig arbetskraft finns (se figur 

2.1 för relation).  

 

Affärslogiken efterliknade till stor del Marknadslogiken men i många fall även 

Företagslogiken. Genom sin orientering efter aktivitet från kunder i synnerhet och intressenter 

i allmänhet, kunde tydliga kopplingar till Marknadslogiken göras samtidigt som företagen 

talade om diversifiering genom CSR-arbete, vilket relaterar till Företagslogiken. Genom att 

fatta beslut utifrån vad det skulle kosta för företaget, blir kunderna inte enskilt styrande över 

hur CSR-arbetet drivs men dessutom hur CSR-arbete ställs i förhållande till företagens 

ekonomiska situation överlag, inte endast vad marknaden säger. Affärslogiken kan därför 

betraktas som en blandning av Thorntons, Ocasios, och Lounsburys (2012) två logiker 

marknad och företag.  
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Morallogiken har identifierats som en blandning av uttryck från olika logiker, där företagen 

dels beskriver insatser för att hjälpa människor som företrädesvis finns i samhällen där de 

verkar. Samtidigt är det inte samhället som företagen finner mening i, likt Samhällslogiken, 

men deras filantropiska handlingar finner mening i moralen och som per definition blir det 

rätta att göra.  För att exemplifiera skiljer sig dessa handlingar från Affärslogikens, vars 

handlingar relaterar till ekonomiska aspekter, men där Morallogiken är till synes fristående 

från någon relation till företagets egen situation. Istället handlar det om handlingar som känns 

meningsfulla eftersom de gör världen bättre. Dessa handlingar kan, åtminstone i viss mån, 

även relateras till Statslogiken som ger uttryck för att bidra till ett bättre samhälle men 

samtidigt görs dessa handlingar inte i relation till staten men i relation till ett moraliskt 

åtagande som företagen har där de bidrar till människor i geografiska områden där de verkar. 

Härutöver ser även relationen till CSR annorlunda ut, vilket kommer att diskuteras i avsnitt 

5.2.1.  

 

I rapporterna identifierades även Resurslogiken som skiljde sig helt från Thorntons, Ocasios 

och Lounsburys (2012) idealtyper av logiker, då den förklarade en helt ny institutionell 

ordning som orienterade sig efter resurser, med utgångspunkt i vad planeten kan erbjuda. 

Logikens resursorientering som företagen fann mening i kommer att behandlas ytterligare 

under avsnitt 5.1.5.  

5.1.3 Institutionella logiker i en komplex omgivning 

 

Vad säger då identifieringen av dessa fyra logiker i sin helhet? Greenwood et al. (2011) och 

Greenwood et al. (2010) beskriver hur organisationer behöver agera utefter en komplex 

omgivning av viljor som formar flera olika logiker för meningsskapande. Något som i CSR-

sammanhang påvisas med hur bra CSR-arbete varierar mellan olika länder (Chen & Bouvain  

2009; Hongjoo & Byoungho  2016). Studiens resultat styrker denna bild i hur företagen finner 

mening i beslut och handlingar som ofta står i motstridighet till varandra genom att olika 

situationer kräver att företaget agerar olika. Att företagen har visat sig finna mening genom 

fyra olika logiker talar för den komplexitet som de facto råder. Där CSR-rapporter visar på ett 

förhållningssätt till en omgivning bestående av bland annat; kunder; andra intressenter; 

ideella-, expert- och branschorganisationer; specifika samhällen med lagar, regler och värden; 

vinstdrivande insatser som hjälper samhällen; icke vinstdrivande insatser som hjälper 

samhällen; etcetera.  

 

Företagens förhållningssätt till omgivningen genom deras texter talar inte bara för en komplex 

omgivning men en situation som skapar ett tillika komplext meningsskapande. Något som 

tillstyrks av studiens identifikation av blandlogiker, uppkomna genom att flera av det 

interinstitutionella systemets logiker sammanslagits (Thornton, Ocasio & Lounsbury  2012). 

Denna identifikation svarar upp till de empiriska studier som gjorts kring blandningar av 

institutionella logiker (Glynn & Lounsbury  2005; Greenwood et al.  2008) som ger 

meningsfullhet till beslut och handlingar, genom att inkorporera andra logikers uttryck inom 

ramen för gällande institutionell ordning, men utan att helt ersätta den. Studiens identifikation 

redogörs för närmare i följande avsnitt. 

 

Överföringen av institutionella ordningars uttryck underbyggs av den instabila omgivning 

som företagen inte själva råder över, vilket medför en mångfacetterad omgivning att agera 

utefter, som skapar dess komplexitet och underbygger logikers förändring (Thornton, Ocasio 

& Lounsbury  2012). Bland annat utifrån olika intressenters tillika intresseorganisationers 
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varierande krav och efterfrågan på CSR. Allt samtidigt som företagen verkar inom flera olika 

omgivningar med internationella försäljningskanaler såväl som geografiskt spridda 

produktionsplatser. Dessa logikers förhållande till varandra står även i enighet med 

Greenwood et als. (2011) förklaring att logikerna inte endast behöver stå i motstridighet med 

varandra men även kan vara kompatibla med varann. En relation som exemplifieras med hur 

Resurslogikens resursmässiga effektivisering även kan inverka positivt på den ekonomiska 

situationen för företaget. Detta påvisar en ständig relation, motstridig såväl som ömsesidigt 

stärkande, som råder mellan logiker. Denna relation redogör därmed för hur en logik blir den 

som framträder starkast i en kontext, även om den existerar parallellt med andra.  

5.1.4 Blandningar av teorins institutionella logiker. 

 

Denna instabila situation förklarar hur blandlogiker såsom Affärslogiken blir till. Resultatet 

av att det kausala samband som finns mellan kategori och ordning har rubbats till att husera 

uttryck från olika institutionella ordningar i en och samma kontext. Studiens klädkontextuella 

analys har bland annat resulterat i Affärslogiken, som i teorin är två separerade delar – 

marknad och företag – fast som förekommer i samma specifika kontexter. Logiken 

karaktäriseras av ett arbete som i stor mån dirigeras av kunder men med en insats som 

samtidigt balanseras till de interna kostnaderna för företaget, beroende av mycket annat än 

endast kunder. Med instabilitet och komplexa påtryckningar som förklaring till blandlogiker, 

skulle en mindre komplex omgivning inte resultera i en blandning Marknadslogiken och 

företagslogiken. Detta eftersom en omgivning som är stabil formas av lika stabila krav och 

påtryckningar på företag från exempelvis intresseorganisationer, GRI och lagkrav. En 

instabilitet med kontinuerligt nya krav underbygger processer för att handlingar ska vara 

meningsfulla inför dessa nya krav (Greenwood et al. 2010). Rådande meningsfullhet utmanas 

därmed av andra logikers uttryck som bättre passar in i vad situationen nu kräver (Greenwood 

et al. 2008).  

 

Till följd av logikernas nedbrytbarhet möjliggörs därmed en förändring som kan komma att 

rubba den institutionella logiken och som resulterar i att logiker blir intrasslade med varandra 

(Thornton, Ocasio & Lounsbury 2012). Härtill är individer som varit utsatta för flera olika 

organisatoriska kontexter, mindre troliga att ta för givet den rådande situationen då de är mer 

medvetna om den heterogenitet som råder och därmed mer troliga att skapa institutionell 

förändring (Greenwood et al. 2010). Eftersom samtliga av studiens företag har en geografiskt 

utspridd geografisk verksamhet, med många anställda som har olika erfarenheter och kommer 

från olika bakgrunder, har säkerligen många av dessa utsatts för olika kontexter vilket gjort 

dem mindre benägna att acceptera en given logik. Med Thorntons, Ocasios och Lounsburys 

(2012, s. 130) teori om ”micro-foundations” förklaras därför hur logiker kan förändras till att 

exempelvis bli blandningar likt Affärslogiken. Detta när individer kan föreslå nya agerande 

som verkar mer meningsfulla och som enklare mottas i instabila situationer, när rådande logik 

inte är lika självklar. Med dessa möjliga förklaringar följer dock behovet av vidare forskning 

om blandlogiker i komplexa omgivningar och hur de uppstår, något som texter som 

datamaterial har svårt att besvara.    

5.1.5 En ny institutionell ordning 

 

Utöver Affärslogiken kunde två logiker med överhuvudtaget liten koppling till den teoretiska 

modellen (figur 2.2) identifieras. Den första är Resurslogiken som behandlar materiella 

aspekter och tillvaratagandet av resurser på en planetär nivå. Denna nivå går bortom de sju (7) 

institutionella ordningar som Thornton, Ocasio och Lounsbury (2012) beskriver i sitt 
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interinstitutionella system.  Logiken är heller inte en blandning av befintliga logiker men hur 

företaget behandlar resurser i förhållande till planeten talar istället för en helt ny institutionell 

ordning. Det är dock svårt att sträcka sig längre än en indikation då en planetär ordning 

behöver underbyggas av fler karaktäristiska uttryck än de studien kunnat tillhandhålla. Utifrån 

Thorntons, Ocasios och Lounsburys (2012) system bör det först identiferas fler kategorier 

genom fler undersökningar, innan en ny ordning kan fastslås. Denna studie erbjuder däremot 

genom sin upptäckt en utgångspunkt för fortsatta studier med eventuella upptäckter av nya 

ordningar bortom de i teorin. Med ett resursresonemang som inte endast borde vara 

närvarande kring CSR-frågor men även i andra kontexter.  

5.2 Logikers relation till ekonomiska- sociala- och miljömässiga 
aspekter 

 

Flera studier (Adebanjo et al.  2013; Bondy, Moon & Matten  2012; Boxenbaum  2006; 

Muthuri & Gilbert  2011) menar att CSR har blivit institutionaliserad och de redogör för flera 

nyinstitutionella isomorfiska processer som ligger bakom. De logiker som framkommit i 

CSR-rapporterna underbygger litteraturens ståndpunkt om CSR som institutionaliserad, om än 

med en annan teoretisk utgångspunkt. Definitionen av CSR som; integrationen av 

miljömässiga och sociala aspekter i företagens verksamhet, som presenterades inledningsvis i 

referensramen, överensstämmer till stor del med de former för meningsskapande som 

logikerna medför.  

 

De tre logikerna Affärslogiken, Resurslogiken och Samhällslogiken är framträdande i 

relationen till CSR, där de alla inkluderar de olika aspekterna av CSR, ekonomi, social och 

miljö. Affärslogiken driver CSR utifrån tydligt ekonomiska termer, Resurslogiken som i 

verksamhetens processer försöker värna om de miljömässiga och mänskliga resurserna till 

hands samt Samhällslogiken som ställer samhällsutveckling och socialt omhändertagande i 

relation till affärsverksamheten.  Företagens orientering efter kunder, intresseorganisationer 

och lagar som auktoriteter i agerandet, är också i enlighet med de studier som menar att 

intressenter överlag har större inverkan på företagens arbete med CSR (Du, Bhattacharya & 

Sen  2010; Idowu & Papasolomou  2007; Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez & Cuadrado-

Ballesteros  2015). På samma vis ligger logikernas meningsskapande för beslut och handling i 

linje med litteratur som menar att frivilliga initiativ förvisso är frivilliga att följa, men som 

likväl tenderar att resultera i obligatoriska handlingar (Prieto‐Carrón, Lund‐Thomsen, Chan, 

Muro & Bhushan  2006), likt följsamheten av olika organisationer som behandlar specifika 

CSR-frågor (e.g. Kemikaliegruppen, Unicef eller The Accord on Fire and Building Safety in 

Bangladesh). 

 

Resultatet av de beslut och handlingar som grundar sig i meningsskapande utifrån logiker, 

förhåller sig till stor del till det definierade CSR, om än med inte mer specifik inblick i vad 

respektive komponent innefattar. I detta sammanhang skiljer sig dock Morallogiken från de 

andra logikernas förhållande, med ett förhållningssätt till den egna verksamheten som inte 

kunnat identifieras. De andra logikerna relaterar till tydliga delar av verksamheten men 

moralen relaterar inte mer än till den grad att det verkar finnas ett samband mellan vart 

insatser utförs och vart i världen företagen bedriver verksamhet.  

5.2.1 Morallogikens relation till CSR 

 

Definitionen av CSR som integrationen av miljömässiga och sociala aspekter i företagens 

verksamhet är något som flera studier ställer sig bakom genom de tillkomna affärsmässiga 
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fördelarna med CSR såsom legitimitet, trovärdighet och bättre rykte för företagen 

(Bebbington, Higgins & Frame  2009; Jones, Comfort & Hillier  2012; Othman, Darus & 

Arshad  2011; Pérez  2015; Shinkle & Spencer  2012). Det som skiljer är hur Morallogikens 

är till synes frånvarande relation till gynnandet av affärsverksamheten, vilket indikeras både 

av studiens resultat och litteratur (Carroll 1991; Bansal & Roth 2000). Därmed kan det finnas 

en annan aspekt av CSR-arbete som ligger bortom företagens affärer, som handlar om de 

filantropiska handlingar som just karaktäriserar Morallogiken. Även om en stor uppsättning 

litteratur pläderar för att CSR ska gynna den egna verksamheten, finns det även studier som 

menar att filantropiska handlingar är en del av CSR, däremot inte på något sätt en 

förutsättning.  

 

Carroll (1991) beskriver med sin CSR-pyramid fyra olika nivåer av ansvar för hur ett företag 

kan driva sitt arbete med CSR, där filantropi är den högsta nivån. Analysen av Morallogiken 

konstaterar att filantropi är något som karaktäriserar de insatser som görs utifrån Moralen. 

Carroll (1991) och Lii och Lee (2012) beskriver filantropi som företagens bidrag med resurser 

till att förbättra samhället. Detta överensstämmer även med de filantropiska handlingar utifrån 

Morallogiken som återfinns i CSR-rapporterna. Carrolls beskrivning av filantropi som ett 

tillägg utöver de andra tre nivåerna av CSR-arbete, bekräftar Morallogikens frånvarande 

relation till de andra logikerna men samtidiga relation till CSR. Carroll styrker detta med att 

mena att filantropi inte är nödvändigt, men naturligtvis önskvärt, som nedan citat redogör för: 

 
CSR includes philanthropic contributions but is not limited to them. In fact, it would be 

argued here that philanthropy is highly desired and prized but actually less important 

than the other three categories of social responsibility. In a sense, philanthropy is icing 

on the cake. (Carroll  1991, s. 42) 

 

Förekomsten av beslut och handlingar som finner mening genom moralen, som är 

förekommande inom arbete med CSR, är även något som andra studier utöver Carrolls 

styrker. Bansal och Roth (2000) bekräftar förekomsten av Morallogiken och menar att det 

handlar om åtagandet att ”göra det rätta” (2000, s. 728). Uppkomsten av detta ”det rätta” 

ligger i enskilda starka individer som finns i organisationen (Bansal & Roth 2000). Att 

enskilda individer ligger bakom initieringen av handlingar ligger i linje med institutionell 

logik som beskriver en heterogenitet inom kontexter och hur individer i dessa kontexter 

rekonstruerar rådande logiker och sålunda vilka handlingar som är meningsfulla (Thornton, 

Ocasio & Lounsbury 2012). Identifieringen tillika förekomsten av Morallogiken är därmed 

kopplad till starka individer som driver ett arbete av att göra rätt och göra ovillkorliga bidrag 

till det lokala samhället (Bansal & Roth 2000).  

 

Även Idowu och Papasolomou (2007) hävdar att CSR inkluderar en delaktighet i samhället 

som går bortom verksamhetens egen vinning. Socialt ansvarstagande motiveras bortom 

företagens egenintresse till förmån för det kollektiva egenintresset hos samhället (ibid.).  

Bilden av vad CSR kan och borde vara, delas av Schmeltz, som samtidigt hävdar att det råder 

ett ” "what's in it for me" resonemang (Schmeltz  2012, s. 32). Definitionen av CSR och 

anledningar till varför företag arbetar med det, förordar en stark relation till företagens egen 

verksamhet framför relationen till samhället. Något som denna studie delvis motsäger genom 

identifieringen av Morallogiken, vars filantropiska beslut och handlingar är frånkopplade den 

egna verksamheten, men som visar att CSR-arbete utifrån moraliska premisser även upplevs 

meningsfulla av företag.  

 

Samtidigt kan dessa insatser givetvis syfta till att framställa företaget i bättre dager och 

marknadsföra sig som inte bara en god samhällsmedborgare, men som en filantropisk sådan. 
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Detta är däremot inte något som studien undersöker genom dess fokus på att endast förstå 

konstruktionen av CSR (Phillips & Di Domenico  2009) genom företagens egna texter. Av 

texterna går det inte att uttyda varken relation eller fördel till affärsverksamheten med dessa 

filantropiska insatser och därigenom går det inte heller att utläsa någon baktanke med 

moralen. Givetvis spelar även Affärslogiken en roll för företagets övergripande agerande, men 

som resultatet indikerar behöver prioriteringsordningen inte nödvändigtvis vara att CSR ska 

skapa nytta för företaget i första hand, och för samhället i stort i andra hand.  Istället kan dessa 

prioriteringar, i ljuset av artiklar som hävdar att de kan samexistera (Carroll  1991; Lii & Lee  

2012) samt studiens resultat, vara parallella med varandra. Studien motsätter sig sålunda 

föreställningen om att ett arbete med CSR måste vara till nytta för företagens 

affärsverksamhet. I företagens CSR-rapporter har en Morallogik identifierats vilket verifierar 

förekomsten av en moralisk dimension i CSR arbete som karaktäriseras av filantropiska 

handlingar. CSR konstitueras måhända inte av Morallogiken men likväl är även den en 

meningsskapare under rätt förhållanden och en logik parallell med andra logiker. 

5.3 Logikernas relation till varandra 

 

Figur 5.1 utgör svaret på studiens andra forskningsfråga om hur de institutionella logikerna 

relaterar till varandra. Modellen förklarar dels moralens förhållande till CSR som är i enlighet 

med Carrolls (1991) förklaring av filantropi, om handlingar som är önskvärda men inte 

nödvändiga. Medan de andra logikerna representerar tre grundpelare i CSR, är moralen en 

form av tillägg. Dessa tre grundpelare konstituerar det arbete som är nödvändigt för företagen, 

där Affärslogiken alltid är närvarande till följd av nödvändigheten i att beakta ekonomi för att 

ett företags verksamhet överhuvudtaget ska kunna fortlöpa. Resurslogiken utgör den del av 

meningsskapandet som beaktar den oundvikligt begränsade tillgången på resurser medan 

Samhällslogiken beaktar förhållandet till människor där verksamheten verkar.  

 

Dessa logiker, förekommande i samma kontext, står i en ständig konkurrens med varandra 

givet den instabilitet som den komplexa omgivningen medför, varför styrkan i vilken logik 

som företagen finner mening i skiftar. Skillnaden mellan Affärs, Resurs- och Samhällslogiken 

gentemot Morallogiken, är att de första tre inte går att helt åsidosätta. Om ett företags 

ekonomiska situation blir trängande, kommer Affärslogiken ta större plats, eller om planeten 

är på randen till kollaps, kommer Resurslogiken blir en starkare meningsskapare, samtidigt 

som verksamhet, vart än förlagd, kommer behöva bedrivas i något samhälle. Moralen, som 

Carroll (1991) beskriver det, är grädden på moset och ingen nödvändighet, varför 

förekomsten av ett moraliskt åtagande kommer att finnas när kontexten erbjuder ett sådant 

förhållande. Modellen figur 5.1 beskriver därför hur meningsfulla beslut och handlingar utgår 

från flera parallella logiker men som skiftar i styrka genom dess konkurrens mellan varandra, 

beroende på hur omgivningen utvecklas för tillfället. Alltför stora skiftningar i styrka till följd 

av olika former av kriser, gör det svårt att balansera ett moraliskt åtagande.  
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Figur 5.1 Logikernas relation till varandra 

Källa: Egen utarbetning 

5.4 Den diskursiva konstruktionen av CSR 

 

Syftet med studien var att undersöka konstruktionen av CSR och genom studiens analys av 

fyra (4) CSR-rapporter uppdagades på vilka sätt företag förhåller sig till CSR genom ett 

meningsskapande utefter en uppsättning institutionella logiker. Svaret på studiens två 

forskningsfrågor tillika processen dit, underbygger uppfyllelse av syftet och ger en förklaring 

till hur CSR konstrueras. 

 

De texter som producerats och distribueras i CSR-rapporter, utgör en del av diskursen kring 

CSR som även till bidrar till diskursen och därmed konstruktionen av konceptet. Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) ger en diskursteoretisk beskrivning om hur sociala fenomen, 

likt CSR, aldrig blir färdigkonstruerade och att det försiggår en ständig kamp om innebörd 

och betydelse. En sådan kamp om betydelse uppstod bland annat i frågarna huruvida CSR 

inkluderar moraliska åtaganden för det kollektiva samhället eller att samtliga åtaganden 

präglas av egenintresse. Identifieringen av Morallogiken verifierar denna ständiga 

konstruktion och dekonstruktion (Winther Jørgensen & Phillips  2000) som råder inom CSR. I 

de institutionella logikernas relation till litteraturen om CSR, kunde konkurrerande diskurser 

uppdagas om hur företagen förhåller sig till CSR och vad som inkluderas i detta 

förhållningssätt. Detta genom hur institutionella logiker underbygger konstruktionen av CSR 

genom sin inverkan på de handlingar som tar sig till uttryck i texter (Phillips, Lawrence & 

Hardy  2004). 

 

Processen bakom diskursen utifrån de institutionella logikerna, överensstämmer också med de 

7 förutsättningar som Phillips, Lawrence & Hardy (2004) ställer upp för att diskursen ska få 

en institutionaliserande inverkan och förändra dagens sociala konstruktioner. (1) De 
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handlingar som finns i rapporterna är 

följsamma institutionella logiker och 

har därigenom en meningsfullhet, 

med handlingar som därutöver (2) 

inverkar på företagens legitimitet. 

Rapporterna (3) skrivs av aktörer 

som i högsta grad är involverade i 

arbetet med CSR – nämligen 

företagen själva. (4) Formen för 

texten är dessutom likartade inom 

områden där olika legitimerande 

aktörer (e.g. Unicef) är närvarande 

som (5) rapporterna hänvisar till 

med en (6) gemensam struktur 

(bland annat genom GRI). Konceptet 

CSR har heller (7) inte direkta 

motstridiga diskurser men har 

tvärtom genom historien fortsatt sin 

utveckling (Du, Bhattacharya & Sen  

2010), om än med konkurrerande 

diskurser. Utifrån Phillips, Lawrence 

och Hardy (2004) kriterier, finns det 

rätt förutsättningar för att texterna 

som produceras i rapporterna, bidrar 

till att forma diskursen kring CSR, 

med utgångspunkt i institutionella 

logiker.  

 

Dessa logiker som meningskapare 

formar därigenom vad, och hur, 

företagen skriver texter om sin 

verksamhet, för att i olika avseenden 

beskriva verksamheten som 

meningsfull. Givet den ökade 

insikten som finns bland samhällets intressenter (Du, Bhattacharya & Sen  2010; Martínez-

Ferrero, Garcia-Sanchez & Cuadrado-Ballesteros  2015) och de uppmärksammanden som 

görs kring sociala och miljömässiga aspekter (Greenhouse  2013; Greer  2013; Kelly  2013) 

samt tillgängligheten och kontinuiteten av CSR-rapporter, finns det omfattande mängder 

texter som berör CSR och som indirekt för en debatt om innebörden av CSR. Huruvida 

företagen har en baktanke med CSR-arbete, såsom det moraliska åtagandet som inkluderas i 

denna debatt, är inte av egentlig relevans då diskursen likväl kommer inkludera denna moral, 

såvida inte företagen själva gör något för att inte uppfylla Phillips, Lawrences och Hardys 

(2004) kriterier. Exempelvis gå ut offentligt och förklara den egentliga intentionen med ett 

moraliskt arbete, något som skulle kunna skada legitimiteten. De beslut och handlingar som 

finner mening i olika logiker bidrar till att konstruera en diskurs om CSR som i sin tur bidrar 

till att konstruera innebörden av CSR, oavsett baktanke med produktionen av texten. 

 

Figur 5.2 är studiens svar på syftet om hur konstruktionen av CSR sker. Modellen redogör för 

hur institutionella logiker styr företagens arbete med CSR genom att de finner beslut och 

handlingar meningsfulla i förhållande till dessa logiker. Handlingarna kommer till uttryck i de 

Figur 5.2 Den diskursiva konstruktionen av CSR 

Källa: Egen utarbetning 
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formulerade texter företagen producerar, där CSR-rapporten har en framträdande roll i 

sammanhanget. Det är inte handlingarna men denna konstruerade text som utgör diskursen. 

Genom dess distribution till omgivningen med dess olika intressenter, ger CSR-rapporter sin 

bild gentemot den övergripande diskursen om CSR. Därmed blir klädföretagens diskurs en del 

i den övergripande diskursen och inkluderas i det konkurrerande klimat som råder kring 

betydelse och innebörd (Winther Jørgensen & Phillips  2000).  

5.4.1 Vad CSR inkluderar 

 

Utifrån undersökningen av CSR-rapporter kan en sammanfattande beskrivning av vad 

konceptet CSR inkluderar göras. Likt många studiers beskrivning (Aras, Aybars & Kutlu  

2010; Lee, Faff & Langfield-Smith  2009; Weber  2008) har CSR kunnat konstateras ha ett 

omfattande fokus på de ekonomiska aspekterna. Företagen ser därtill sin roll i samhället som 

viktigt och tar ett ansvar inom sitt geografiska territorium och människorna som huserar 

därinom. I vissa fall sträcker sig detta ansvar än längre till att ta filantropisk form, där 

företagen inte endast erbjuder möjligheter genom sin verksamhet, men också genom sin 

välvilja. Företagen i klädbranschen har dessutom tagit den planetära begränsningen i 

beaktning genom att på de sätt de kan, minska sin negativa inverkan vid användningen av 

resurser – för att värna om den planet vi har.  

 

På detta vis är institutionella logiker och diskursiva konstruktioner tätt sammankopplade 

genom att logikerna konstituerar vilka beslut och handlingar som är meningsfulla och sålunda 

vilka texter som produceras utifrån dessa handlingar, som i sin tur distribueras i CSR-

rapporterna. De institutionella logikerna som identifierats ger en bild som till stor del 

överensstämmer med definitionen av CSR. Samtidigt erbjuder de en insikt i den heterogenitet 

som verkar inom konceptet och mer specifikt vad CSR faktiskt inkluderar samt vilken 

riktning det tar. 

5.5 Slutsatser 

 

Denna studie har bidragit till förståelse kring innebörden av CSR och frångått en 

sammanslagen konceptualisering av företags övergripande hållbarhetsarbete, till förmån för 

en förståelse av CSR som utgår från flera konkurrerande institutionella logiker. Logikerna 

utgjorde möjligheten till förståelse av hur den komplexa omgivningen som inverkar på 

företagen, även utspelar sig genom en komplexitet i diskursen. Medan befintlig teori om 

institutionella logiker utgjort startsträckan för analysen av CSR-diskursen, har studien kunnat 

urskilja en ytterligare bredd i det interinstitutionella system som är representation av den 

sociala världens institutionella heterogenitet. Logikernas koppling till CSR visar även hur 

dess komponenter kontinuerligt skiftar i styrka i en ständig dekonstruktion och rekonstruktion 

av vad konceptet av CSR faktiskt inkluderar och hur dessa skiften underbyggs av en 

inneboende styrkekamp mellan institutionella logiker.   

5.6 Studiens implikationer 

 

Studiens resultat talar för hur olika intressenter i omgivningen har stor makt i att påverka hur 

företagen arbetar med CSR och vilka aspekter som det läggs stor vikt vid. Kunder och olika 

intresseorganisationer är exempel på de som agerar som auktoriteter och som har en aktiv 

bestämmanderätt i hur företagen arbetar i vissa frågor. För att fortsätta denna utveckling av 

CSR, finns möjligheten för företagens olika intressenter att inse sin roll som makthavare i 

CSR-arbetet och fortsätta utöva makt för att expandera företags CSR-arbete. Vidare visar 
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studien på förekomsten av en moralisk dimension som har en framträdande roll inom CSR i 

klädbranschen och som, i takt med den diskursiva konstruktionen, kommer att få en än mer 

framträdande roll. Detta är något som företag behöver beakta då studien indikerar en 

omgivning som ställer allt högre krav på att företag inte endast agerar i sociala- och 

miljöfrågor i relation till den egna verksamheten, men även tar ett större ansvar som 

samhällsmedborgare utifrån den riktning diskursen tar.  

 

I identifieringen av institutionella logiker verifieras förekomsten av blandningar av Thorntons, 

Ocasios och Lounsburys (2012) logiker i företagens meningsskapande. Detta i hur 

Affärslogiken uttrycker sig både genom ordningen marknad och företag, vars uppkomst ger 

en synvinkel på det interinstitutionella systemet som mindre uppdelat mellan logiker. 

Härutöver gör studien två bidrag till teorin.  

 

Det första bidraget handlar om hur studien bidragit med att utforska möjligheten till att 

analysera institutionella logiker uteslutande från organisationers egenproducerade texter. Från 

den litteratur som studien inspirerats av har inte empirin i någon studie uteslutande utgått från 

dessa data, vilket gör att studien visat på möjligheten att nyttja denna form av empiriskt 

material. Med utgångspunkt i CSR-rapporter som bemöter komplexa omgivningar har 

förvisso inte processerna bakom texter kunnat urskiljas, men samtidigt är texten, om än i 

formen av en stillbild, produkten av de processer som funnit mening i beslut och handlingar 

och som kommunicerats av organisationen. 

 

Det andra bidraget till teorin tar formen av indikationen på en ny nivå för de institutionella 

ordningarna (Thornton, Ocasio & Lounsbury  2012) i form av Resurslogiken. Genom 

analysen har en ny nivå av meningsskapande identifierats som tar hänsyn till de materiellt 

planetära gränserna. Denna logik talar för att det nuvarande interinstitutionella systemet har 

utrymme för ytterligare revidering i formen av en ny institutionell ordning på x-axel, även om 

det krävs mer forskning för att verifiera detta.  

5.7 Studiens begränsningar 

 

Studien identifierade en moralisk dimension i vad CSR inkluderar för företag i studien. 

Huruvida denna dimension är något som kan anses vara en övergripande del av diskursen 

kring CSR eller endast uttryck bland dessa mycket uppmärksammade klädföretag som känner 

sig manade till detta åtagande, är en begränsning till följd av studiens avgränsning. Även 

implikationen om intressenters makt har en storföretags-orientering och studien har därmed 

svårt att svara på huruvida det endast är intressentgrupper för vissa företag som har en större 

makt eller om deras överlag större medvetenhet kring CSR-frågor även inverkar på mindre 

företag och i andra branscher. Vidare nyttjas CSR-rapporter som studiens empiriska material 

vilket expanderar ett metodiskt tillvägagångssätt för teorin om institutionell logik. Något som 

lämpat sig väl i beaktandet av diskursen. Tillvägagångsättet är däremot nytt och behöver 

verifieras utifrån de rekommendationer som Thornton, Ocasio och Lounsbury (2012) föreslår 

– att vara del av den inomorganisatoriska processen.  

 

Genom studien uppkom indikationer på en ny institutionell planetär ordning, som en 

identifikation bortom logiker och blandlogiker. Däremot är denna upptäckt alltför begränsad 

för att med säkerhet konstatera förekomsten av denna ordning. Dels som konsekvens av 

studiens avgränsning men också hur uppkomna karaktäristiska uttryck är otillräckliga i att för 

att stödja alla aspekter som en planetär ordning torde inkludera. Aspekter som behöver 

identifieras för att konstatera en ny ordning. 
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5.8 Överförbarhet och fortsatt forskning 

 

I metodkapitlet konstaterades en begränsad överförbarhet, för även om företagen verkar i en 

mångfacetterad omgivning, med delade försäljnings- såväl som produktionsplatser 

tillsammans med andra internationella företag, utgick de samtliga från en svensk kontext. 

Detta torde begränsa överförbarheten av implikationerna till svenska företag, men även till de 

företagen med störst omsättning.  

 

Av dessa anledningar efterfrågas ytterligare forskning kring institutionella logiker i företag 

utanför branschen, stora företag såväl som små, för att förstå studiens implikationer om 

företagens moraliska åtagande och utforska huruvida detta åtagande genomsyrar en bred 

uppsättning företag. På samma gång efterfrågas forskning för verifikation av användandet av 

CSR-rapporter som material för att identifiera logiker.  Detta kräver att forskaren analyserar 

de inomorganisatoriska processerna utifrån samma urvalsram som denna studie och 

därigenom verifierar denna studies institutionella logiker och samtidigt validerar metoden 

med ett mer vedertaget tillvägagångsätt. I samma process kan också en undersökning av 

blandlogikers uppkomst och dess skifte genomföras.   

 

Slutligen behövs fortsatt forskning kring det interinstitutionella systemet och dess möjliga 

revidering till att inkludera en planetär ordning. Studien har givit indikationer på att denna 

ordning mycket väl kan finnas som en parallell ordning med systemet resterande, men detta 

kräver mer forskning som identifierar fler karaktäristiska uttryck som kan utgöra individers 

och organisationers meningsskapande utifrån agerande efter planeten.  
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7 Bilagor 

7.1 Exempel från studien på institutionella ordningars uttryck 
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7.2 Studiens kontextuella institutionella ordningar 
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