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Sammanfattning 
 

Titel:  Internalisering av negativa externaliteter – ett resultat av institutionella 

tryck? 

  

Examinationsdatum:  2014-06-04 

 

Författare:   Elin Viitanen och Jennifer Gegerfelt 

 

Handledare:   Frans Prenkert 

 

Syfte:  Denna studie syftar att skapa en ökad kunskap och förståelse för att 

beskriva vad företag gör för att internalisera negativa externaliteter i sin 

verksamhet, samt förklara den roll institutionella tryck har i denna 

internalisering. 

  

Metod:  Denna studie har genomförts via en kvalitativ fallstudie på 

bryggerikoncernen Spendrups. Det empiriska materialet i denna studie 

består av insamlat material från dokumentstudier samt intervjuer. 

 

Resultat:  Studien visar att Spendrups internaliserar negativa externaliteter genom 

att systematiskt arbeta med specifika mål och handlingsplaner utifrån 

fastställda CSR-policyer som kontinuerligt följs upp och säkerställs för att 

kontinuerligt förbättra företagets arbete, vilket beskriver de aktiviteter som 

företaget gör för att internalisera negativa externaliteter. Studien visar 

även att institutionella tryck i form av tvingande, normativa samt 

mimetiska, har en väsentlig betydelse i internaliseringen då de direkt 

påverkar Spendrups att internalisera negativa externaliteter.  

 

Nyckelord:  Företags samhällsansvar, företagsetik, externaliteter, institutionell teori, 

fallstudie. 
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Abstract 

 

Title:   Internalisation of negative externalities – a result of institutional 

pressures?  

 

Examination date:  2014-06-04 

 

Authors:   Elin Viitanen and Jennifer Gegerfelt 

 

Mentor:   Frans Prenkert 

 

Purpose:  This study aims to develop greater knowledge and understanding to 

describe what companies execute to internalise negative externalities in 

their business, and explain the role of institutional pressures in this 

internalisation. 

 

Method:  This study has been conducted by a qualitative case study on the brewery 

group Spendrups. The empirical material in this study consists of material 

collected from document studies and interviews. 

 

Results:  The study shows that Spendrups internalise negative externalities by 

working with specific goals and action plans regarding CSR-policies, 

which are continuously monitored and ensured in order to constantly 

improve the company’s work, which describes the procedure of how the 

company works to internalise negative externalities. The study also shows 

that the institutional pressures as regulatory, normative and mimetic, have 

a significant importance in the internalisation, as they directly affect 

Spendrup’s to internalise negative externalities. 

 

Keywords:  Corporate Social Responsibility, business ethics, externalities, institutional 

theory, business case. 
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denna arbetsprocess gett oss goda råd och vägledning för att genomföra denna studie. Vi är 

tacksamma för att Du alltid har visat ett stort engagemang och en vilja att hjälpa oss föra denna 

studie framåt i rätt riktning. Vi har med din hjälp fördjupat vår analytiska förmåga vilket bidragit 

till en bättre studie på alla sätt och vis. Tack Frans, för ditt stöd! 
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rikta ett speciellt tack till studiens intervjupersoner Claes Åkesson, Jonas Pers och Annika 
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genomföra denna studie. Tack Spendrups, för visat engagemang och öppenhet! 
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1. Inledning 
 

Detta inledande kapitel utgår från tre empiriska händelser, vilka utgör en bakgrund till debatten 

kring Corporate Social Responsibility som skapats under de senaste årtiondena. Vidare 

problematiseras området som leder in på studiens problemställning. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för studiens avgränsningar och syfte, men även det teoretiska samt praktiska 

bidrag studien kan komma att generera.  

 

1.1. Bakgrund 
Under de senaste årtiondena har ett flertal skandaler uppdagats där företag agerat ansvarlöst 

gentemot sin omgivning. Ett känt exempel är livsmedelsföretaget Société des Produits Nestlé 

S.A., som under 1970-talet marknadsförde och sålde mjölkersättning för spädbarn i 

utvecklingsländer (Boyd, 2012). Kritiker hävdar att Nestlé bär ansvaret för den höga 

spädbarnsdödligheten som rådde i utvecklingsländerna, och menar att spädbarnsdödligheten 

var en konsekvens av försäljningen av Nestlés produkter. Då människor i utvecklingsländerna 

inte hade samma förutsättningar att använda produkterna som i övriga världen, ledde det till en 

svår undernäring hos de spädbarn som gavs mjölkersättning istället för bröstmjölk (Boyd, 2012). 

Nestlé utnyttjade människors okunskap för att skapa vinster utan att ta hänsyn till vilka 

konsekvenser detta skulle ge i framtiden. Till följd av detta oetiska agerande bojkottades 

Nestlés produkter i årtionden av både leverantörer och konsumenter (Boyd, 2012; Segerlund, 

2007). 

  

Ett annat företag som starkt har kritiserats för att ha orsakat lidande för både miljö och 

människor i sin omgivning är The Union Carbide Corporation. Till följd av kontinuerlig 

vårdslöshet, osäker hantering och dåliga varningssystem orsakade företaget år 1984 en 

omfattande gasläcka i Bhopal, Indien, som uppskattningsvis dödade 2,000 människor och 

skadade ytterligare 200,000 människor (Matilal och Höpfl, 2009). Kringliggande mark och vatten 

förorenades och än idag förgiftas människor då Union Carbide vägrat att städa upp efter 

gasläckan. Företaget försökte länge frikänna sig från juridiskt ansvar och hävdade att läckan 

orsakats av sabotage. Union Carbide tog slutligen på sig ansvaret för händelsen och den 

ersättning företaget fick erlägga för skadorna var liten i förhållande till de miljö- och 

hälsomässiga konsekvenser som drabbat, och än idag drabbar människorna i Bhopal (Matilal 

och Höpfl, 2009).  

 

Ett sista exempel på företag som agerat ansvarslöst gentemot sin omgivning är oljeföretagen 

Exxon Mobil Corporation och BP plc. År 1989 spillde Exxon Mobil ut en stor mängd olja utmed 

Alaskas södra kust som skapade stor förödelse för både djur och natur. Företaget misslyckades 

att städa upp efter läckan och är än idag under konstant bevakning av media på grund av sitt 

oetiska förhållningssätt. Det andra oljeföretaget, BP plc, har nyligen uppmärksammats i media 

för dess orsakande av den stora oljeläckan i Mexikanska Golfen år 2010. Rapporter visar att 

olja fortfarande fanns kvar längs kusterna år 2012, som är en konsekvens av att BP inte brytt 
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sig om att städa upp efter läckan. Dessa två oljeföretag har blivit kritiserade av media, statliga- 

och privata organisationer för deras hänsynslösa affärsmetoder och har även blivit fall för olika 

miljö- och hälsobrott (Du och Vieira Jr, 2012). 

 

Samtliga av ovannämnda företag bedriver en stor verksamhet och har således en stor påverkan 

på sin omgivning. Dessa fall är därför viktiga att betona då de skador som åsamkats både 

människor och miljö varit omfattande. Dessa tre fall har fått stor uppmärksamhet i media och 

bidragit till att lägga grunden för debatten kring företags sociala ansvar, en debatt som troligtvis 

inte hade skapats om ett scenario förelåg där alla företag agerade på ett ansvarsfullt sätt 

gentemot sin omgivning. Denna debatt kring företags sociala ansvar har under de senaste 

årtiondena blivit allt mer intensiv och fått ett djupare fäste i näringslivet (Windell, 2006; Jamali, 

2008). Handlingsmönster som tidigare ansetts som legitima har blivit fall för utredning, och 

många företag har därför anklagats för olämpligt eller oetiskt beteende (Windell, 2006). Detta 

beror på att det numera finns en norm i samhället gällande hur företag bör agera och vilket 

beteende som är accepterat (Segerlund, 2007). När ett företag avviker från det som anses vara 

norm beskrivs dess handlingsmönster som oetiskt och dess beteende oacceptabelt. Ett oetiskt 

agerande från ett företag medför att dess omgivning påverkas negativt. Denna negativa 

påverkan är ofta något som företag inte tar hänsyn till och kostnader spills således över på en 

tredje part. Då en tredje part inte vill stå till svars för kostnader som företaget gett upphov till, 

ställer omgivningen således ett högre krav på att företaget skall ta sitt sociala ansvar och 

därmed agera enligt det handlingsmönster som anses acceptabelt (Segerlund, 2007). 

Företagets omgivning är nyckeln till dess fortlevnad, och det är därför viktigt att företaget möter 

de krav och förväntningar som ställs på dem genom att engagera sig i beteenden som anses 

legitima (Beliveau, Cottrill och O’Neill, 1994). Detta tryck från företagets omgivning skapar 

därmed en process där företag utvecklar mönster och rutiner som påverkar hur de framstår och 

agerar i sociala föreställningar, något som även kan benämnas institutionaliseringsprocess och 

förklaras med hjälp av institutionell teori (Bondy, Moon och Matten, 2012). 

 

Det traditionella synsättet att företagets främsta syfte är att generera intäkter har under de 

senaste årtiondena ifrågasatts, och idag argumenteras det att företag skall, förutom att generera 

intäkter, även bidra till och skapa värde för samhället (Windell, 2006). Huruvida företag skall stå 

till svars för aktiviteter som anses vara skadliga för samhället är därför en central fråga att 

diskutera, och debatten kring företagets påverkan på samhället är idag ett högaktuellt område 

(Branco och Rodrigues, 2006). För att lättare kunna angripa denna problematik kring företags 

sociala ansvar har forskare försökt ta fram ett koncept som beskriver problematiken och 

samtidigt anger ramar för hur den skall hanteras (Windell, 2006). Under mitten av 1990-talet 

presenterades därför konceptet Corporate Social Responsibility, som förkortas CSR (Windell, 

2006). Detta definieras av McWilliams, Siegel och Wright (2006) som situationer där företag 

anstränger sig mer än vad som egentligen krävs enligt lagstiftning, och därmed engagerar sig i 

samhällsnyttiga aktiviteter frivilligt. Med ett integrerat CSR i ett företags strategi finns därav ett 

antagande att företaget är pålitligt och, på eget initiativ, analyserar de problem dess verksamhet 

kan komma att orsaka omgivningen utan att vara reglerade av lagstiftning och föreskrifter 

(Branco och Rodrigues, 2006).  
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Det finns dock ingen klar och specifik definition av begreppet som används enligt praxis i varken 

företag, samhället eller inom den akademiska litteraturen (Jamali, 2008). Då begreppet CSR har 

definierats på en mängd olika sätt har det därför skapats olika fundamentala antaganden om 

vad CSR egentligen innebär (Jamali, 2008). Inom denna studie definieras CSR i enighet med 

McWilliams, Siegel och Wright (2006) som situationer där företag tar ett socialt ansvar utöver 

vad som krävs enligt lagstiftning och därmed engagerar sig i samhällsnyttiga aktiviteter frivilligt. 

Valet av denna ståndpunkt grundar sig i att denna definition i stor utsträckning använts i tidigare 

forskning (Branco och Rodrigues, 2006; Jamali, 2008), och även anses som en allmängiltig 

definition av begreppet (Segerlund, 2007). Tidigare studier har lagt ett stort fokus på att söka en 

specifik definition av begreppet men med tiden har detta fokus vidgats, vilket för oss in på nästa 

avsnitt. 

 

1.2. Problemdiskussion 
Debatten kring företags sociala ansvar har under de senaste årtiondena inte bara fått ett 

djupare fäste i media och bland inflytelserika affärsledare och politiker, utan också i den 

akademiska litteraturen (Campbell, 2007). Windell för följande resonemang i sin avhandling: 

 

“Questions about the responsibilities that corporations should shoulder and the role they 
ought to play in society have fostered a public debate, and corporate social responsibility has 
become the latest catch phrase in the business world.” (Windell, 2006:4) 

 

Utifrån detta resonemang kan debatten härledas från att företags sociala ansvar och roll i 

samhället har ifrågasatts, och konceptet CSR kan förstås som det senaste ledordet inom 

näringslivet. Milton Friedmans (1970) omdiskuterade citat “the social responsibility of business 

is to increase its profits” har på senare tid ifrågasatts av många forskare. Elkington (1999) är en 

av dem som framfört kritik gentemot detta synsätt på företagande. Han utvecklade begreppet 

Triple Bottom Line, som syftar till att förklara att företag berör tre olika dimensioner vilka 

benämns som People, Profit och Planet. Enligt Elkington måste det råda en balans mellan 

dessa dimensioner, och ingen av dimensionerna får prioriteras mer än någon annan. Elkington 

(1999) hävdar att företag betraktar dimensionen Profit som överordnad, vilket skapar en 

obalans mellan dimensionerna. Han menar att företag måste inse att de andra två 

dimensionerna People och Planet är lika viktiga att förhålla sig till. Friedmans (1970) synsätt, att 

företags enda sociala ansvar är att öka sina vinster, kan därmed ses som tvivelaktigt då 

företagets roll i samhället är mer komplex än så. Om dimensionen Profit överordnas de andra 

dimensionerna kommer företag att agera på ett sätt som ökar vinsterna, men som kan få 

negativa konsekvenser för People och Planet. Precis som Elkington (1999) hävdar behövs det 

en balans mellan dessa dimensioner för att en dimension inte skall drabbas negativt på 

bekostnad av en annan. 

 

Företagets roll i samhället diskuterades enligt Carroll (1979) redan på 1930-talet. Dock hävdar 

han att det var först på 1950-talet som företags sociala ansvar började uppmärksammas inom 

den akademiska litteraturen. Då ett socialt ansvar kan innefatta många olika betydelser 

utvecklades ett flertal definitioner av det sociala ansvaret med olika innebörder. Carroll (1979) 

ansåg att många av definitionerna som utvecklats av tidigare forskare belyste var för sig viktiga 
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komponenter av ett socialt ansvar. Genom modellen “The Corporate Social Performance Model” 

sammanställde han därför dessa komponenter av ett socialt ansvar i syfte att definiera 

begreppet företagsansvar, redogöra för vilka sociala frågor ansvaret berör, samt förklara på 

vilken nivå företag kan agera för att infria detta ansvar (Carroll, 1979). I denna modell 

identifierar Carroll (1979) fyra ansvarsområden som tillsammans utgör företags totala sociala 

ansvar. Det första ansvarsområdet benämns som ekonomiskt, vilket innebär att företag har ett 

ansvar att producera produkter som marknaden efterfrågar och sälja dem med en vinst. Detta 

antagande är enligt Carroll (1979) fundamentalt och utgör således grunden för all ekonomisk 

verksamhet. Det andra ansvaret är juridiskt, det vill säga att alla företag måste arbeta enligt 

lagar och regler. Företagets tredje ansvar är etiskt. Detta innebär att företag förutom att följa 

lagar och regler även skall förhålla sig till underförstådda normer. Slutligen har företaget även 

ett godtyckligt ansvar. Detta område är diffust och innehåller entydiga förväntningar 

omgivningen har på företaget. Dessa förväntningar lämnas till företagets individuella omdöme, 

och förväntningarna är av företaget frivilliga att infria. Carroll (1979) förklarar att exempel på 

dessa frivilliga aktiviteter kan innebära att göra filantropiska insatser, genomföra 

avvänjningsprogram för missbrukare, utbilda och arbetsträna långtidsarbetslösa, eller att 

erbjuda barnpassning för sina anställda. 

 

Carrolls (1979) verk kring företags sociala ansvar är ett viktigt tillförande till den akademiska 

litteraturen, och bidrog således till konceptet CSR:s grundläggande antaganden. En stor del av 

den akademiska litteraturen har hittills fokuserat på att definiera CSR och identifiera dess 

aktiviteter. Under de senaste åren har dock detta fokus vidgats, till att även diskutera den 

strategiska roll CSR har i företag (Lindgreen och Swaen, 2010). Debatten kring Corporate 

Social Responsibility har under de senaste åren mognat och diskussionen om konceptet har 

utvecklats till att även beröra vad CSR innebär i företag. Många anser idag att det är en 

nödvändighet för företag att integrera sociala och etiska standarder i sin verksamhet, men även 

att definiera sin roll i samhället. Forskningen inom området CSR har därmed gått från att 

studera makrosociala effekter av CSR till att studera och analysera konceptet på 

organisationsnivå och se vilka effekter CSR har på företags processer och prestationer 

(Lindgreen och Swaen, 2010).  

 

Campbell (2007) argumenterar att majoriteten av den forskning som hittills gjorts med avseende 

på CSR och dess strategiska betydelse har syftat till att mäta korrelationen mellan socialt 

ansvarstagande och finansiellt resultat. Denna argumentation stödjs av flera framstående 

forskare inom CSR-litteraturen såsom Beliveau, Cottrill och O’Neill (1994), Windell (2006) och 

McWilliams, Siegel och Wright (2006). Inom dessa typer av studier har blandade resultat 

påvisats. Forskare har funnit att engagemang inom CSR leder till ett bättre finansiellt resultat 

(Branco och Rodrigues, 2006), men även kan leda till ett sämre finansiellt resultat alternativt inte 

påverka det finansiella resultatet över huvudtaget (Lindgreen och Swaen, 2010). Dessa 

varianser inom olika studier förklaras genom att CSR är ett nyutvecklat koncept utan en tydlig 

praxis kring teoretiska ramverk, empiriska metoder och nyckeltal inom forskningsområdet 

(McWilliams, Siegel och Wright, 2006; Beliveau, Cottrill och O'Neill, 1994). 
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Corporate Social Responsibility är abstrakt i sin definition och därför uppstår det svårigheter när 

företag skall ta hänsyn till de problem som omfattas av detta koncept. Den definition som ges av 

McWilliams, Siegel och Wright (2006) där CSR innebär att företag engagerar sig mer i sociala 

frågor än vad som krävs enligt lagstiftning är i sig ett problem då kritiker hävdar att företag 

sällan gör något som de inte är skyldiga till (Schaltegger och Burritt, 2000). Ur rättslig synvinkel 

förekommer företagens påverkan på samhället ofta utanför de gränser som anger hur företag 

skall agera, därav behandlas denna påverkan från företaget ofta som externaliteter 

(Schaltegger och Burritt, 2000). Leontief (1970) definierar externaliteter som negativa respektive 

positiva biprodukter till följd av ekonomisk aktivitet, vilka är kopplade till företagets dagliga 

verksamhet men som ignoreras i dess verksamhet. Externaliteter kan därmed beskrivas som en 

extern effekt till följd av ett val som ett företag har gjort utan att det direkt har påverkat företaget. 

En negativ externalitet kan exempelvis vara vattenförorenande utsläpp från ett företag som 

skadar miljö och djurliv, medan en positiv externalitet kan vara att ett företag bidrar med en 

teknologisk utveckling som även allmänheten kan dra nytta av. 

 

Schaltegger och Burritt (2000) stödjer Leontiefs (1970) resonemang att externaliteter kan delas 

in i negativa och positiva biprodukter av ekonomisk aktivitet. Vidare förklarar Schaltegger och 

Burritt (2000) att positiva externaliteter skapar nytta även för andra parter än företaget som 

ensam bär kostnaden för att producera dessa nyttor, medan negativa externaliteter enligt 

Schaltegger och Burritt (2000) är en extern kostnad. Dessa externa kostnader bärs av andra 

parter än det företag som gett upphov till kostnaderna och avspeglas därför inte i företagets 

verksamhet. Att ta hänsyn till negativa externaliteter reducerar företagets resultat, då det 

innebär att företaget absorberar extra kostnader för sina produkter (Schaltegger och Burritt, 

2000). Företag undviker därför ofta att absorbera kostnader för miljövänliga och etiska 

aktiviteter. De väljer istället de produkter och processer som har de lägsta interna kostnaderna, 

och inte de produkter och processer med de lägsta totala kostnaderna för miljön och samhället 

(Schaltegger och Burritt, 2000). Detta resonemang förklarar varför många företag väljer att inte 

ta hänsyn till negativa externaliteter. När ett företag väljer att bortse från denna typ av 

externalitet får istället någon av företagets intressenter bära kostnaden av företagets sätt att 

handla (Schaltegger och Burritt, 2000). För att ge ett konkret exempel på detta kan man tänka 

sig ett företag som släpper ut miljöskadliga utsläpp. Detta orsakar en direkt skada på miljön som 

därmed får bära en kostnad i form av att exempelvis ozonlagret förtunnas. Detta leder till att 

ozonlagret släpper igenom skadlig strålning som i sin tur även kan skada människor som leder 

till dyra kostnader för sjukvård. Denna typ av orsakssamband leder till att företagets omgivning 

ställer högre krav på företag och politiker att ta ansvar för denna typ av externalitet och effekten 

av detta leder således till att vissa samhälls- och miljömässiga kostnader internaliseras genom 

lagstiftning, medan andra internaliseras genom direkta förhandlingar med inflytelserika 

intressenter (Schaltegger och Burritt, 2000). Med internalisering i detta avseende menas att 

företaget eller den part som ger upphov till kostnader också är den som absorberar kostnaden, 

genom att inkludera kostnaderna i sin verksamhet.  

 

Genom att svara på omgivningens tryck och internalisera negativa externaliteter skapar 

företaget mönster och rutiner som påverkar hur det framstår och agerar i sociala sammanhang 

(Bondy, Moon och Matten, 2012). Genom detta handlingsmönster absorberar företaget den 
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kostnad det gett upphov till och denna kostnad spiller således inte längre över på andra parter. 

Enligt institutionell teori kan omgivningens tryck på företaget att engagera sig inom CSR 

benämnas som institutionella tryck. Dessa tryck delas enligt DiMaggio och Powell (1983) upp i 

tvångsmässiga, normativa och mimetiska och påverkar var för sig företaget att internalisera 

negativa externaliteter. Vad som däremot är viktigt att tänka på är att en internalisering av 

negativa externaliteter är lättare sagt än gjort. CSR-konceptet bygger på att företag absorberar 

de kostnader de ger upphov till, men går inte in djupare på varför företag absorberar denna 

kostnad eller hur detta rent praktiskt kan göras.  

 

Svårigheten med att internalisera negativa externaliteter i företagets aktiviteter är att det idag 

inte finns några riktlinjer för hur dessa kostnader skall bäras av företaget (Schaltegger och 

Burritt, 2000). Detta gör att företaget har svårt att utveckla rutiner för hur dessa externaliteter 

skall hanteras. Denna problematik bottnar i att företag ofta ser sig som avskilda från sin 

omgivning. Företag är ofta inte medvetna om vilken påverkan deras produkter och processer 

har på deras omgivning. Detta kan enligt Schaltegger och Burritt (2000) bero på att dessa 

faktorer inte inkluderas i balansräkningen, att avskrivning av naturkapital inte internaliseras i 

verksamheten och/eller att skador på omgivningen inte uppmärksammas så länge de inte 

återspeglas i böter, viten, licenser och påtvingade saneringskostnader. Som det ser ut idag 

behandlar företag inte denna typ av information, något som skapar frågor som berör hur företag 

kan skapa strukturer och rutiner för att inkludera och avspegla externaliteter. Schaltegger och 

Burritt (2000) menar dock att företag sällan själva tar initiativ till att internalisera negativa 

externaliteter och därför ställer omgivningen ökade krav på företag att utveckla strukturer och 

rutiner som kan internalisera, mäta och rapportera externa kostnader.  

 

Tidigare studier definierar negativa externaliteter, hur de uppkommer, vem som får bära denna 

kostnad samt vikten av att internalisera dem. Vad tidigare studier däremot inte förklarar är varför 

och vad företag gör att internalisera dessa externaliteter i sin verksamhet. Vi ser det därför som 

relevant att studera vad företag praktiskt gör för att internalisera dessa negativa externaliteter. I 

denna studie skall vi utgå från institutionell teori som enligt Bondy, Moon och Matten (2012) är 

ett viktigt objektiv för att studera CSR som i den akademiska litteraturen inom detta ämne 

förbisetts. Den forskning som gjorts med avseende på CSR utifrån ett institutionellt perspektiv 

har främst berört ett större sammanhang där skillnader påvisats i länder med olika starka 

institutioner (se Campbell, 2007; Matten och Moon, 2008; Jackson och Apostolakou, 2010; 

Jamali och Neville, 2011). Utifrån institutionell teori ämnar vi därmed att bidra till den befintliga 

litteraturen genom att studera varför och vad företag gör för att internalisera negativa 

externaliteter i sin verksamhet, och således bidra till luckan som råder i den akademiska 

litteraturen. Det företag som vi i denna studie valt att studera är Spendrups. Detta på grund av 

att Spendrups är ett stort producerande företag som kan ge upphov till negativa externaliteter 

på många sätt. Vi visste sedan tidigare att Spendrups aktivt arbetar för att ta ansvar för sitt 

avtryck i omgivningen och valde därför att studera just detta företag. Vidare argumentation för 

varför vi valt Spendrups som fallföretag presenteras under 3.3. Val av fallföretag. Ovanstående 

diskussion utgör grunden för studiens problemställning och syfte som presenteras under 

nästföljande avsnitt. 
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1.3. Problemställning 
Corporate Social Responsibility ses i denna studie som samhällsnyttiga aktiviteter som företag 

gör utöver vad som krävs enligt lagstiftning. Med detta uppstår en problematik, då företag sällan 

gör något som de inte är tvingade till och dessa aktiviteter behandlas därför som externaliteter. 

När företag inte tar hänsyn till hur de påverkar sin omgivning och kostnaden för en viss aktivitet 

spiller över på tredje part talar man om negativa externaliteter. För att det företag som gett 

upphov till denna kostnad även själv skall bära kostnaden krävs det att företaget internaliserar 

negativa externaliteter i sin verksamhet. Då tidigare studier i liten utsträckning behandlat 

internalisering av negativa externaliteter ser vi det som relevant att utföra vidare forskning inom 

detta område. Utifrån detta formuleras studiens problemställning som lyder enligt följande: 

 

”Vad gör företag för att internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet till följd av 

institutionella tryck?” 

 

Med utgångspunkt i den diskussion gällande att företag sällan engagerar sig i aktiviteter som de 

inte är tvungna att engagera sig i, gör vi i denna studie antagandet att företag engagerar sig i 

CSR som svar på institutionella tryck. Dessa tryck härleds till företagets intressenter och kan av 

företagen upplevas som tvingande då det för företagen är viktigt att ta hänsyn till 

intressenternas behov för att passa in i samhällsnormen. Detta tryck leder således till att företag 

engagerar sig i aktiviteter som passar in i företagets sociala miljö. Detta antagande ligger till 

grund för studiens problemavgränsning som presenteras under nästföljande avsnitt. 

 

1.4. Problemavgränsning 
Forskningsområdet inom Corporate Social Responsibility är stort och sträcker sig från att 

definiera vad uttrycket innebär till att utreda vilken strategisk roll det kan ha i företag. CSR-

konceptet har ett grundläggande antagande att företag vill internalisera negativa externaliteter 

men brister i att förklara varför och vad företagen gör rent praktiskt för att genomföra detta. För 

att förklara varför och vad företag väljer att internalisera i sin verksamhet har vi valt att avgränsa 

denna studie till institutionell teori. Vi ser det som relevant att stödja studiens empiriska del med 

hjälp av institutionell teori då denna teori beskriver hur företag styrs av omgivande faktorer 

(Scott, 1987). Utifrån studiens problemställning och problemavgränsning har vi utformat ett syfte 

för studien, vilket presenteras under nästföljande avsnitt.  

 

1.5. Syfte 
“Syftet med denna studie är att skapa en ökad kunskap och förståelse för att beskriva vad 

företag gör för att internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet, samt förklara den roll 

institutionella tryck har i denna internalisering.” 

 

Institutioner är mönster av sociala föreställningar och organiserade metoder i samband med 

olika funktionella arenor i samhället (Scott, 1987), och för att förstå samspelet mellan dessa och 

företaget är det viktigt att uppmärksamma de bakomliggande orsakerna till att företag agerar i 
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enlighet med de förväntningar som finns i dess institutionella omvärld. Då vi i denna studie utgår 

ifrån att företag inte engagerar sig i aktiviteter som de inte är tvungna att engagera sig i gör vi 

ett antagande att företagen inte av egen fri vilja väljer att internalisera negativa externaliteter. 

Med grund i detta ser vi det som extra viktigt att förklara de institutionella tryck som företag 

möter, då dessa kan förklara varför företag väljer att göra denna internalisering av negativa 

externaliteter. Dessa tryck definieras i enighet med den kategorisering av tryck som ges av 

DiMaggio och Powell (1983), vilket vidare förklaras i avsnitt 2.2. Modern institutionell teori. För 

att skapa en ökad kunskap och förståelse kring vad företag gör för att internalisera negativa 

externaliteter, avser vi att i denna studie beskriva och analysera ett fall där negativa 

externaliteter har internaliserats i en verksamhet. 

 

För att skapa en ökad kunskap och förståelse vad ett företag gör för att internalisera negativa 

externaliteter skall vi beskriva hur studiens fallföretag Spendrups rent konkret gör för att ta 

ansvar för kostnader som annars skulle spilla över på en tredje part. Detta innebär alltså att vi 

skall identifiera vilka aktiviteter Spendrups utvecklat för att internalisera negativa externaliteter i 

sin verksamhet. För att sedan kunna förklara vilken roll institutionella tryck har i denna 

internalisering skall vi analysera hur de institutionella trycken tar sig uttryck i dessa aktiviteter. 

Vad denna studie ämnar generera för bidrag presenteras under nästföljande avsnitt.  

 

1.6. Bidrag 
Tidigare forskning kring Corporate Social Responsibility och negativa externaliteter med ett 

institutionellt perspektiv har gjorts i liten utsträckning. De studier som gjorts med detta 

angreppssätt har i synnerhet fokuserat på skillnader i CSR-aktiviteter mellan länder (se 

Campbell, 2007; Matten och Moon, 2008; Jackson och Apostolakou, 2010; Jamali och Neville, 

2011). Denna studie ämnar således bidra med teoretisk kunskap om hur ett företag gör för att 

internalisera negativa externaliteter till följd av institutionella tryck, vilket i det finns en lucka för i 

den befintliga litteraturen inom konceptet CSR.  

 

Studien ämnar även ge ökad kunskap och förståelse för vad företag gör för att internalisera 

negativa externaliteter genom att beskriva aktiviteter i form av utvecklade rutiner som företag 

använder sig av vid internaliseringen, något som många företag saknar och som anses vara 

orsaken till att många företag väljer att bortse från externaliteter. Studiens praktiska bidrag är 

således att resultatet kan fungera som vägledning för företag som vill internalisera negativa 

externaliteter, men inte vet hur de skall upprätta rutiner för att göra det.  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2. Institutionell teori 
 

Inom detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk, som således utgör den teoretiska 

utgångspunkten för studien. Kapitlet inleds med att presentera institutionell teori och dess 

grundläggande antaganden för att sedan kopplas till litteraturen kring Corporate Social 

Responsibility. Kapitlet avslutas med att presentera studiens analysmodell som baserats på vad 

som tidigare presenterats inom detta kapitel. 

 

2.1. Grundläggande institutionell teori - teorins framväxt 
Innan institutionell teori presenterades, studerades företags agerande med hjälp av 

neoklassiska teorier som ser företag som produktionsfunktioner vars främsta syfte är att 

generera en vinst (Scott, 1987). Ur denna synpunkt anses företag agera på ett sådant sätt som 

faller inom ramarna för dess syfte, det vill säga generera intäkter. De första institutionella 

forskarna betonade vikten av att även studera företagets omgivning för att förstå varför det 

agerar på ett visst sätt. Företag kunde inte längre ses som enskilda ekonomiska system utan 

ansågs vara en del av ett större socialt nätverk. Dessa nya forskare menade att om man 

förbiser dessa sociala nätverks existens och inflytande över företag missar man viktiga faktorer 

som kan förklara varför företags strukturer och rutiner ser ut på ett visst sätt (Scott, 1987).  

 

Institutionell teori anses ha sin grund i den amerikanska institutionella skolan som formades av 

Richard T. Ely och John Commons i slutet av 1800-talet. Denna nya skola vann fram till 1930-

talet så stora framgångar att den ansågs vara den amerikanska ekonomins rätta och sanna 

mening (Hedlund, 2007). I synnerhet anses Commons som en institutionell forskare vars bidrag 

till teoriutvecklingen varit av stor betydelse. Hans utgångspunkt var att privat ägande och 

egenintresse var en källa till sociala konflikter, och att det inte fanns någon “osynlig hand” som 

kunde ställa detta problem tillrätta. Commons intresse riktades därför mot regler och sanktioner 

som kunde användas för att skydda individer mot oönskade konsekvenser av andra individers 

beteende (Hedlund, 2007).  

 

Commons institutionella ekonomiska teori utvecklades vidare av främst Douglas North som 

påvisade att det förelåg svårigheter i att definiera institutionell teori i samband med de 

osäkerheter som fanns kring vad som ansågs vara institutioner, och vad som låg till grund för 

själva institutionaliseringsprocessen (Hedlund, 2007). Den allmänna uppfattningen om vad som 

ansågs vara institutioner kom senare att bli mönster av sociala föreställningar och socialt 

organiserade metoder i samband med olika funktionella arenor i samhället. Enligt Scott (1987) 

ses institutioner som både symboliska system och beteende system, och viktiga kännetecken i 

en institution är uthållighet och stabilitet. Den huvudsakliga anledningen till själva 

institutionaliseringsprocessen ansågs vara statliga konstitutioner och regleringar som kunde 

styra socialt beteende till ett kollektivt gynnsamt utfall (Hedlund, 2007). Kritik som många 

forskare riktade mot denna institutionella teori var i huvudsak att det finns fler faktorer som kan 

styra socialt beteende, och som således bör beaktas i teorin (Lee, 2011). De tidiga institutionella 
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forskarna lyckades identifiera teorins brister, men lyckades aldrig att ta steget från att konstatera 

att det var fel på teorin till att hitta en lösning på problemet. Denna diskussion som länge fördes 

om den amerikanska skolan blev grunden till den moderna institutionella skolans företrädare att 

kunna utveckla och formulera en sammanhängande institutionell teori med en utvecklad syn på 

faktorer som påverkar institutionalisering av aktörer (Hedlund, 2007). Ovanstående diskussion 

utgör bakgrunden till den moderna institutionella teorin som presenteras i följande avsnitt.  

 

2.2. Modern institutionell teori  
Startskottet för den moderna institutionella teorin anses ha kommit i början av 1980-talet då 

nobelpristagaren Ronald Coase konstaterade att föregångarnas ansträngningar inte lett till en 

lösning på de brister i den institutionella teorin som tidigt konstaterades. Därefter utvecklades 

den institutionella teorin i rask takt och stort fokus lades på artiklar skrivna av Coase (Hedlund, 

2007). I en av dessa artiklar skrev Coase att det är skillnad mellan privata och samhälleliga 

kostnader och intäkter. Med detta menade han att ekonomiskt uppträdande som för en part 

bringar intäkter kan medföra “externa effekter” som av andra parter upplevs som en kostnad, 

exempelvis förorening av luft eller vatten (Hedlund, 2007). Coase betonade att de som är 

ansvariga för dessa externa effekter behöver bära de fulla kostnaderna för sitt agerande, vilket 

skapar ett behov av ett externt tryck som träder in och ställer krav som tvingar de ansvariga att 

bära sina handlingars kostnader och på så sätt korrigera negativa externa effekter. DiMaggio 

och Powell (1983) ansåg precis som Coase att det fanns ett behov av externt tryck som får 

företag att ta ansvar för de externa effekter som de gett upphov till. Detta tryck leder således 

företagens handlingsmönster i önskad riktning, nämligen att reducera dessa externa effekter 

som drabbar andra parter. Många forskare inom institutionell teori, som exempelvis DiMaggio 

och Powell (1983), tog ett steg tillbaka i teorins utveckling för att analysera det tryck som ett 

företag kan utsättas för och som får det att agera på ett visst sätt (Scott, 1987). Den moderna 

institutionella teorin kom i samband med detta att utveckla den tidigare bilden av att det i 

huvudsak var statliga konstitutioner och regleringar som påverkar hur aktörer agerar i sociala 

sammanhang, till att även innefatta tryck från andra aktörer i form av olika intressenter.   

 

Scott (1987) förklarar institutionell teori som en tydlig grupp av element som kan förklara 

förekomsten samt utarbetandet av organisationsstrukturen. Institutioner definieras som mönster 

av sociala föreställningar och organiserade metoder i samband med olika funktionella arenor i 

samhället. Dessa institutioner kan ses som både symboliska system och beteendesystem, och 

viktiga kännetecken för en institution är uthållighet och stabilitet (Scott, 1987). Dessa 

institutioner påverkar därmed hur individer tänker och agerar i sociala sammanhang (Bondy, 

Moon och Matten, 2012). Det institutionella perspektivet menar att företag engagerar sig i 

beteenden som passar företaget inom ett nät av sociala relationer (Beliveau, Cottrill och O’Neill, 

1994). Inom institutionell teori har få forskare fått så stor genomslagskraft som DiMaggio och 

Powell (1983) med sin artikel “The iron cage revisited”. I denna förklarar forskarna att finns det 

tre olika mekanismer genom vilka företags aktiviteter blir allt mer likt det som ses som norm i 

sociala sammanhang. Dessa mekanismer anses påverka företag att agera på ett visst sätt och 

kan därmed ses som en form av tryck som ställs på företaget. Dessa mekanismer benämns 

som tvingande, normativa samt mimetiska. I denna studie väljer vi att benämna dessa 
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mekanismer som tryck då vår tolkning av dessa mekanismer är att det är något som ständigt 

finns i företagets omgivning och påverkar företaget att agera på ett visst sätt. Denna påverkan 

tror vi kan upplevas som ett tryck av företaget, vilket förklarar varför vi i denna studie 

fortsättningsvis valt att kalla dessa mekanismer som tryck. Vår tolkning av de tre mekanismerna 

innebär att tvingande tryck är ett resultat av formell påverkan på företag att återspegla de 

förväntningar som finns i samhället. Dessa tryck kommer från staten i form av lagstiftning, eller 

andra reglerande påtryckningar från icke-statliga organisationer (DiMaggio och Powell, 1983). 

Normativa tryck handlar om att företag förväntas agera legitimt och agera enligt samhällets 

norm. Detta legitimitetssökande handlar om att företag skall uppfylla den norm av 

underförstådda regler och förväntningar som finns bland deras intressenter. Med 

underförstådda regler avses inte stiftade lagar, då dessa är att betrakta som uttalade regler 

(DiMaggio och Powell, 1983). De företag som står inför samma beteendenormer förväntas 

därmed att agera på ett liknande sätt. Denna process av legitimitetssökande leder ofta till att 

företag som agerar inom samma bransch eller näring agerar på ett liknande sätt (Beliveau, 

Cottrill och O’Neill, 1994). Detta leder oss in på den tredje typen av tryck som är de mimetiska. 

Dessa tryck handlar om att företag som engagerar sig i samhällsnyttiga aktiviteter arbetar för att 

överföra sina metoder på andra företag, vilket innebär att ett företag skapar ett institutionellt 

tryck på ett annat. Detta för att det pådrivande företaget vill skapa en högre legitimitet för hela 

branschen (DiMaggio och Powell, 1983). DiMaggio och Powell (1983) belyser dock att företag 

många gånger kan drivas av en osäkerhet, det vill säga att företaget inte självt vet hur det skall 

agera på marknaden. Denna osäkerhet kan många gånger göra att företaget väljer att ta efter 

andra aktörer.  

 

Beliveau, Cottrill och O’Neill (1994) förklarar att när man talar om institutionellt tryck gör man 

ofta misstaget att anta att det enbart handlar om tvångsmässiga tryck, och då framförallt lagar 

vilket i tidigare institutionell teori var den allmängiltiga synen på institutionella tryck. Beliveau, 

Cottrill och O’Neill (1994) nämner vikten av att även ta hänsyn till normativa- och mimetiska 

tryck då dessa precis som tvångsmässiga tryck har en avgörande roll för hur företag väljer att 

agera i sociala sammanhang. Bondy, Moon och Matten (2012), DiMaggio och Powell (1983), 

Greening och Gray (1994), samt Beliveau, Cottrill och O’Neill (1994) ser samtliga av dessa 

institutionella mekanismer som viktiga för att förklara en institutionaliseringsprocess. Trots att vi 

i denna studie valt att definiera CSR som de aktiviteter företag gör utöver lagstiftning har vi valt 

att ändå studera formell påverkan på företaget. Detta för att lagar är något som alla företag 

måste förhålla sig till för att överhuvudtaget få driva en verksamhet, vilket är något som i högsta 

grad påverkar hur ett företag agerar. 

 

Lee (2011) förespråkar att man i studiet av institutionell teori även skall betona de 

bakomliggande faktorerna till de tryck som enligt institutionell teori skapar en 

institutionaliseringsprocess. Han menar att man skall ställa sig frågan vilka det egentligen är 

som sätter detta tryck på företag att agera på ett visst sätt. Svaret på denna fråga är enligt Lee 

(2011) aktörer i företagets omgivning, alltså dess intressenter. Han betonar därför vikten av att 

förstå stakeholderteorins innebörd då institutionell teori kan ses som en förlängning på denna 

klassiska teori. I följande avsnitt kommer vi göra en kort redogörelse för innebörden av denna 

teori i syfte att skapa en djupare förståelse för studiens ramteori, institutionell teori.  
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2.2.1. Stakeholderteori 

Stakeholderteorin anses ha sin grund i Edward Freemans verk “Strategic Management: A 

Stakeholder Approach” som publicerades år 1984. Idén om att utveckla denna teori fick 

Freeman från den samhällsdebatt som länge pågått kring hur företag bör och inte bör agera i 

samhället. I samband med denna debatt uppmärksammade Freeman behovet av att vidga 

företagens dåvarande interna fokus till att även inkludera ett externt fokus. Hur ett företag bör 

agera styrs av de normer och förväntningar som finns i samhället och detta minskar enligt 

Freeman relevansen för företag att bibehålla ett internt fokus.  

 

“Gone are the good old days of worrying only about taking products and services to market, 
and gone is the usefulness of management theories which concentrate on efficiency and 
effectiveness within this product-market framework” (Freeman, 1984:4). 
 

Med grund i detta utvecklade Freeman (1984) en teori som kunde anta ett bredare fokus och 

rikta företags aktiviteter i rätt riktning, nämligen stakeholderteorin. Freeman (1984) definierar 

stakeholders som anställda, kunder, leverantörer, konkurrenter, aktieägare, banker, stat samt 

icke-statliga organisationer, vilka i denna studie översätts till företagets intressenter. Samtliga av 

dessa intressenter påverkas av företagets sätt att handla och de har således ett intresse av att 

rikta dessa handlingar i en riktning som av dem anses rätt och önskvärd. För att göra detta 

ställer dessa intressenter krav på företaget, vilka de förväntar sig att företaget möter. För att 

förtydliga intressenternas relation till företaget visas nedan en modell som grafiskt illustrerar 

denna relation. I denna modell visas de intressenter som kan ha intresse i studiens fallföretag 

Spendrups CSR-arbete, och visar således inte alla intressenter företaget kan ha. 

Intressentmodellen illustrerar alltså en egen bearbetning av Freemans (1984) stakeholderteori. 
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Figur 1: Intressentmodell, egen bearbetning utifrån Freeman (1984). 

 

För att som avslutning förtydliga hur stakeholderteorin hänger ihop med institutionell teori är det 

alltså företagets intressenter som ställer krav på företag att agera ansvarsfullt, vilka av 

företagen upplevs som ett tryck (Lee, 2011). Krav från staten och icke-statliga organisationer 

kan kategoriseras som tvingande tryck, då dessa intressenter stiftar lagar eller inför andra 

regleringar för att påverka företag att agera ansvarsfullt. De krav företag möter från aktieägare, 

leverantörer, kunder och anställda kan kategoriseras som ett normativt tryck, då dessa 

intressenter menar att företag skall agera legitimt och uppfylla deras förväntningar att agera 

enligt normer och outtalade regler. Krav från företags konkurrenter kan kategoriseras som ett 

mimetiskt tryck då denna intressent vill överföra sina metoder på företaget att agera ansvarsfullt 

för att hela branschen skall ses som legitim. 

 

En av orsakerna till att företag svarar på yttre institutionella tryck och börjar engagera sig i CSR 

är många gånger för att vinna legitimitet för företaget eller för hela branschen (Beliveau, Cottrill 

och O’Neill, 1994). Med grund i detta kommer vi även göra en kort redogörelse för 

legitimitetsteorin då engagemang i CSR ofta är en process av legitimitetssökande. 

 

2.2.2. Legitimitetsteori 

Forskare som Jensen och Meckling, samt Freeman anser att människor och företag drivs av 

egna önskemål och begär. De menar att strävan efter att uppfylla dessa önskemål och begär 
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ofta sker på bekostnad av någon eller något annat (Pava och Krausz, 1997). Jensen och 

Meckling anser att önskemål alltid går före etik och moral, samt att det är företagens ansvar att 

ändra sina handlingsmönster utifrån ett etiskt perspektiv. Freeman antar ett annat synsätt och 

menar att ett större ansvar att ändra handlingsmönster bör läggas på institutioner snarare än på 

företagen själva. Vad de däremot har gemensamt är att de åberopar behovet av etiskt och 

moraliskt tänkande för företag (Pava och Krausz, 1997).  

 

En teori som behandlar denna problematik är legitimitetsteorin, vilken bygger på att 

myndigheter, institutioner, företag och sociala arrangemang skall vara lämpliga och korrekta. 

Legitimitet kan definieras enligt följande: “ett tillstånd eller status som existerar när ett företags 

värdegrund är kongruent med det värdesystem hos det större sociala system som företaget är 

en del av.” När en skillnad, verklig eller potentiell, finns mellan de två värdesystemen finns det 

således ett hot mot företagets legitimitet (Deegan, 2002). Enligt denna teori är företag alltså en 

del av ett stort socialt system, ett system där företaget skall passa in och rätta sig efter. Enligt 

detta synsätt har företag inte en självklar rätt att existera, utan hela dess existens bygger på att 

det sociala systemet ser att fördelarna av dess existens överväger kostnaderna (Deegan, 

2002). Därmed kan man se det som att alla företag har ett kontrakt med det sociala systemet. 

Företagens överlevnad hotas om det sociala systemet anser att företaget inte agerat legitimt, 

och detta kontrakt kommer då att återkallas av det sociala systemet (Deegan, 2002). Ett känt 

exempel på när detta kontrakt återkallades, som tidigare nämnts i 1.1 Bakgrund, är den 

långvariga bojkotten av Nestlés produkter. Nestlés värdegrund var inte kongruent med det 

sociala systemets värdegrund, och bröt därmed det sociala kontraktet vilket resulterade i att 

företaget förlorade sin legitimitet och bojkottades. För att företag skall ses som legitima krävs 

det att företag möter det sociala systemets förväntningar. Ofta handlar dessa förväntningar om 

att företaget skall agera ansvarsfullt, vilket i sin tur resulterar i att företag väljer att engagera sig i 

CSR.   

 

Genom dessa avsnitt om stakeholderteorin och legitimitetsteorin har vi ämnat skapa en djupare 

förståelse för institutionell teori. Med grund i detta kommer vi i följande avsnitt att koppla 

institutionell teori till konceptet CSR för att på så sätt förklara institutioners betydelse för företags 

engagemang i CSR. 

 

2.3. Institutionell teori och CSR 
De flesta teorier som använts för att angripa konceptet CSR har misslyckats med att förklara 

och inkludera problematiken om externaliteter. De flesta studier som gjorts inom CSR har haft 

ett fokus på relationen mellan CSR och finansiellt resultat, närmare bestämt vinst som ett 

resultat av CSR (Campbell, 2007), och externaliteter har därmed hamnat i skymundan 

(Beliveau, Cottrill och O’Neill, 1994). I dessa studier görs ofta antagandet att företag endast 

engagerar sig i ansvarsfulla aktiviteter för att i slutändan generera en vinst. Beliveau, Cottrill och 

O’Neill (1994) menar att verkligheten är mer komplex än så, och att det krävs djupare studier för 

att förstå de omständigheter under vilka företag väljer att engagera sig i CSR.  
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Fombrun and Shanley (1990) menar att ett för stort fokus läggs på ekonomiska faktorer för att 

förstå varför företag engagerar sig i ansvarsfulla aktiviteter och ofta glömmer vikten av att förstå 

de sociala faktorer som spelar in. Ett viktigt sociologiskt koncept som anses vara ett användbart 

verktyg för att förklara varför företag väljer att internalisera negativa externaliteter är institutionell 

teori, vilken presenterades i föregående avsnitt. Studier av externaliteter med hjälp av 

institutionell teori har fått liten uppmärksamhet i litteraturen, då de flesta studier med 

utgångspunkt i institutionell teori studerat skillnader i olika länder gällande CSR (se Campbell, 

2007; Matten och Moon, 2008; Jackson och Apostolakou, 2010; Jamali och Neville, 2011). 

Detta är ett förbiseende då institutionell teori kan fungera som ett viktigt objektiv för att förklara 

varför och vad ett företag gör för att skapa rutiner för att internalisera negativa externaliteter i sin 

verksamhet (Bondy, Moon och Matten, 2012). Enligt denna teori har CSR sin grund i olyckor, 

skandaler och bedrägerier som begåtts av företag, exempelvis sådana fall som tidigare 

presenterades under avsnitt 1.1. Bakgrund. Som svar på ett oetiskt och ansvarslöst agerande 

fokuserar institutionell teori på påtryckningar från intressenter som får företag att engagera sig i 

CSR och internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet. Enligt institutionell teori 

framställs företag som passiva, vilket innebär att de själva inte tar initiativ till att engagera sig i 

samhällsnyttiga aktiviteter utan gör det för att svara på de tryck de möter utifrån (Bondy, Moon 

och Matten, 2012). Dessa tryck beskrivs i denna studie som tvingande, mimetiska och 

normativa enligt DiMaggio och Powell (1983), vilka tidigare beskrevs i avsnitt 2.2 Modern 

institutionell teori. När företag svarar på dessa tryck och engagerar sig i CSR-aktiviteter skapas 

mönster och rutiner, vilka påverkar hur detta företag agerar och framstår i sociala sammanhang. 

Denna process är således en institutionaliseringsprocess, vilken nedan presenteras i en grafisk 

illustration. 

 
Figur 2: Företags svar på tryck, egen bearbetning utifrån DiMaggio & Powell (1983). 

 

Företags svar på externa tryck varierar från företag till företag. Lee (2011) menar att vissa 

företag svarar på dessa tryck genom att ändra sina strategier, strukturer och rutiner för att på så 

sätt få in CSR som en del av dessa. Andra företag kan däremot göra motstånd och välja att inte 

svara på dessa tryck. Många forskare menar att institutioner många gånger haft ett stort 

inflytande på företags beteende, men trots detta är institutioner än idag är en mekanism som 

kan ignoreras av företag (Bondy, Moon och Matten 2012; Lee, 2011). Därför måste man ha i 

åtanke att institutioner och externt tryck inte automatiskt leder till en institutionaliseringsprocess. 

Institutionella mekanismer kräver att företag själva väljer att tolka och överföra dess 
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institutionella mening ut i företagets strukturer, strategier och rutiner. Den institutionella teorin 

ger oss således viktiga insikter i hur yttre påverkan får ett företag att forma sin CSR-strategi. 

 

Utifrån den teori som presenterats i detta kapitel har vi i följande avsnitt sammanställt en 

analysmodell, vilken väglett oss i att samla in, presentera och analysera empiriskt material från 

studiens fallföretag Spendrups. 

 

2.4. Analysmodell 
Med grund i studiens ramteori, institutionell teori, har vi utformat en analysmodell som under 

studiens gång hjälpt oss att besvara studiens problemställning. Då problemställningen handlar 

om vad företag gör för att internalisera negativa externaliteter till följd av institutionella tryck får 

således institutionella tryck en central roll i studiens analysmodell. I modellen lyfter vi fram 

DiMaggio och Powells (1983) tre typer av tryck som enligt institutionell teori påverkar företag att 

engagera sig i CSR och internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet. Dessa typer av 

tryck är tvångsmässiga, mimetiska och normativa, vilka tidigare förklarats i avsnitt 2.2 Modern 

institutionell teori. Denna kategorisering av institutionella tryck återges i många artiklar skrivna 

av forskare inom ämnet (se Bondy, Moon och Matten, 2012; Greening och Gray, 1994; 

Beliveau, Cottrill och O’Neill, 1994; DiMaggio och Powell, 1983) och förklaras som en viktig del 

av den institutionella teorin, därför såg vi det som relevant att använda denna kategorisering 

även i denna studie. För att förtydliga analysmodellens uppbyggnad förklarar vi i följande tre 

stycken de olika typerna av tryck i modellens yttre cirklar med tillhörande pilar.  

 

Cirkeln tvingande tryck berör lagar och regler som företag måste rätta sig efter. Dessa lagar och 

regler är utformade av staten, i denna studie främst av den svenska staten, eller på en 

överordnad nivå av EU. Dessa lagar och regler kan exempelvis handla om vilken mängd 

koldioxid som är tillåten att släppa ut från verksamheten eller hur produktionen ska gå till för att 

en produkt skall få klassas som miljömärkt eller rättvisemärkt. Till cirkeln tvingande tryck hör 

utöver dessa även regleringar från icke-statliga organisationer som branschorganisationer eller 

andra organisationer som engagerar sig i miljörelaterade frågor eller mänskliga rättigheter. 

Detta kan handla om hur man skall behandla anställda och kunder, vad man minst får betala 

anställda och leverantörer, ställda krav kring minskad användning av miljögifter eller att företag 

skall sluta använda och producera vissa råvaror då det på ett eller annat sätt har en negativ 

påverkan på miljön. Samtliga av nämnda regleringar är något som företag måste ta hänsyn till 

för att undvika rättsliga konsekvenser och ses därför som ett tvång. Pilen som utgår från cirkeln 

tvingande tryck betyder utifrån ovanstående diskussion att tvång har en direkt påverkan på 

företag att agera på ett visst sätt, i detta fall att internalisera negativa externaliteter.  

 

Cirkeln till höger, normativa tryck, handlar om att det finns särskilda förväntningar i samhället 

om hur företag bör agera. Det finns alltså en norm för vad som är ett accepterat beteende på 

marknaden, något som blir viktigt för företag att anpassa sig efter för att leva upp till de 

förväntningar som finns. Dessa förväntningar kan handla om att kunder vill ha ekologiska eller 

rättvisemärkta produkter eller att företaget förväntas att på olika sätt skall engagera sig i 

samhället och ta avstånd från aktiviteter som skadar miljön eller kränker mänskliga rättigheter. 
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Att inte leva upp till samhällets förväntningar kan få flera konsekvenser för ett företag, till 

exempel att anställda inte vill arbeta kvar i företaget, att kunder och/eller leverantörer bojkottar 

företaget eller att finansiärer väljer att inte göra fortsatta investeringar i företaget. Det blir 

således avgörande för företagets fortlevnad att leva upp till de förväntningar som finns och 

därför har även normativa tryck en direkt påverkan på företags sätt att agera. Denna påverkan 

illustreras med hjälp av den pil som utgår från cirkeln normativa tryck och innebär att företaget 

till följd av normativa tryck internaliserar negativa externaliteter.  

 

Cirkeln till vänster, mimetiska tryck, handlar om att företag som redan engagerar sig i CSR 

försöker överföra sina metoder på andra företag i syfte att skapa legitimitet i den bransch där de 

är verksamma.  Om ett företag agerar ansvarslöst kan det få konsekvenser för hela branschen, 

exempelvis i form av bojkott eller negativ publicitet i media. Därför blir det viktigt för företag att 

inte bara arbeta för att höja sig själva, utan även branschkollegor. Detta mimetiska tryck 

påverkar således företag att härma andra företag på marknaden. Pilen som utgår från cirkeln 

mimetiska tryck innebär därmed ett institutionellt tryck från företag som påverkar andra företag 

på marknaden att internalisera negativa externaliteter.  

 

Mittcirkeln, internalisering av negativa externaliteter, är i studiens analysmodell ett resultat av 

den påverkan som de olika trycken har på företaget. De tre omgivande trycken är således 

oberoende variabler som på olika sätt påverkar en beroende variabel. Detta är således en 

kausalmodell där vi med hjälp av orsak och verkan skall analysera internaliseringen av negativa 

externaliteter i studiens fallföretag Spendrups.  

 
Figur 3: Analysmodell.  
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Denna analysmodell är kopplad till studiens problemställning genom att den berör och illustrerar 

de institutionella tryck vi i denna studie antar påverkar företag att internalisera negativa 

externaliteter i sin verksamhet. Vidare kopplas modellen till studiens syfte genom att vi med 

hjälp av den kan angripa och analysera Spendrups CSR-arbete för att därigenom få kunskap 

om den roll institutionella tryck har i internaliseringen av negativa externaliteter. Detta genom att 

analysmodellen hjälper oss att hitta ett orsakssamband mellan de olika trycken och 

internaliseringen av negativa externaliteter, vilket ger oss den förståelse och kunskap vi i 

studiens syfte vill uppnå.  

 

Denna analysmodell har hjälpt oss att hålla oss inom ramarna vid insamlingen av data samt vid 

analysen av detta material. De ramar vi i denna studie skall hålla oss inom är att endast studera 

internalisering av negativa externaliteter till följd av tre institutionella tryck och således inte till 

följd av några andra faktorer. Analysmodellen har hjälpt oss att hålla oss inom dessa ramar 

genom att den återspeglar de tryck vi valt att lägga fokus på. Denna modell har styrt vilken typ 

av information som samlats in, det vill säga information som rör de tre trycken. Det empiriska 

materialet inom denna studie utgörs av intervjuer samt dokumentstudier, vilket presenteras mer 

ingående under kapitel 3. Metod. Genom att låta analysmodellen styra intervjuguiden som 

användes under intervjuerna, försäkrade vi oss således om att rätt information samlades in vid 

intervjuerna. I samband med att intervjuguiden utformades i teman efter analysmodellens cirklar 

säkerställde vi att vi endast ställde frågor som återkopplar till analysmodellen, och kunde 

därmed undvika frågor som inte har relevans för studien. Detsamma gäller vid 

dokumentstudierna, då vi utgick från analysmodellen och vi samlade därför endast in 

information som kan härledas till trycken. 

 

Vid presentationen av undersökningens resultat lät vi analysmodellen styra strukturen för att 

skapa kontinuitet och tydlighet. Resultatet presenteras uppdelat efter analysmodellens cirklar, 

vilket tydliggör den roll vart och ett av trycken har för internaliseringen av negativa externaliteter. 

Denna struktur underlättade och tydliggjorde även analysen av det empiriska materialet då vi 

var för sig valt att analysera de olika tryckens påverkan. En vidare förklaring kring hur vi gått 

tillväga vid analysen av studiens resultat presenteras i det kommande metodavsnittet under 3.5 

Analysmetod.  
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3. Metod 
 

I följande kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis ges en fullständig 

redogörelse för arbetsgången av studien. Nästföljande avsnitt berör studiens val av 

undersökningsdesign, vilken är fallstudie. Därefter ges en förklaring till varför Spendrups valts 

som fallföretag. Avsnittet därefter berör vilka undersökningsmetoder som valts vid insamlingen 

av datamaterial, följt av val av analysmetod. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens 

trovärdighet. 

 

3.1. Arbetsgång 
Med en omvärldsdebatt kring företags sociala ansvar som globalt sett blir allt mer aktuell förstod 

vi att Corporate Social Responsibility är något som kommer att bli allt viktigare för företag att 

involvera sig i. Vi såg det därför som intressant att fördjupa oss inom detta aktuella 

ämnesområde. Vi inledde arbetet med denna studie genom att läsa tidigare forskning inom CSR 

för att få en uppfattning om hur långt forskningen nått, samt om det kunde finnas en lucka i 

litteraturen som för oss kunde bli relevant att vidare studera. Vi lade märke till att tidigare studier 

i liten utsträckning hade behandlat varför och vad företag gör för att internalisera negativa 

externaliteter som dess verksamhet gett upphov till, och vi bestämde oss därför för att studera 

detta område inom CSR mer ingående. För att skapa en förståelse varför konceptet CSR är 

viktigt att diskutera, valde vi att inledningsvis presentera fyra kända fall där företag agerat 

ansvarslöst gentemot sin omgivning. Vi ansåg att just dessa fyra fall var relevanta att utgå från 

då samtliga av dem har i stor utsträckning uppmärksammats i media samt i tidigare studier inom 

CSR (se Boyd, 2012; Segerlund, 2007; Matilal och Höpfl, 2009; Du och Vieira Jr, 2012), och 

även anses ha lagt grund till den debatt kring företags sociala ansvar som under de senaste 

åren intensifierats väsentligt (Windell, 2006; Jamali, 2008). Då dessa fall väcker en 

uppmärksamhet och är den grundläggande orsaken till varför konceptet CSR utvecklats, valde 

vi att låta bakgrunden utgå från dessa empiriska fall för att sedan introducera konceptet CSR. I 

problemdiskussionen började vi att grundläggande beskriva konceptet CSR, hur det utvecklats 

och hur långt forskningen nått inom området. Vi fokuserade sedan på att förklara vad 

externaliteter är och att det föreligger ett problem då det saknas en förklaring på hur företag går 

tillväga för att internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet, samt vad det är som driver 

denna internalisering. Utifrån denna problematisering utformades sedan studiens, 

problemställning, problemavgränsning och syfte. 

 

För att få en uppfattning hur vi skulle gå tillväga för att söka svar på studiens problemställning 

utfördes en grundlig genomgång av CSR-litteraturen. Denna genomgång av litteratur utgjordes 

av vetenskapliga artiklar och böcker som vi bedömde vara pålitliga källor då de var högt 

rankade av Association of Business Schools samt ABDC Journal Quality List. För att finna 

dessa pålitliga källor användes databasen ABI/Inform samt google scholar, och för att söka efter 

lämpliga böcker användes Libris söktjänst på universitetbibliotekets hemsida. Efter denna 

genomgång av CSR-litteraturen sammanställde vi en teoretisk referensram, vilken utgör 

studiens ramteori och därmed angreppssätt vid studiens datainsamling och analys. För att öka 
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vår kunskap och förståelse för att beskriva vad företag gör för att internalisera externaliteter, 

valdes institutionell teori som studiens ramteori. Detta val gjordes till följd av att institutionell 

teori är en fördelaktig utgångspunkt för att studera CSR-relaterade områden som förbisetts inom 

den akademiska litteraturen, då en begränsad mängd studier genomförts utifrån denna ramteori 

(Bondy, Moon och Matten, 2012). Vi såg det som fördelaktigt att låta institutionell teori fungera 

som ramteori för studien då många forskare menar att företag inte själva styr över sitt agerande, 

utan att företag i allra högsta grad påverkas av sin institutionella omvärld och att företags 

agerande många gånger är ett resultat av just institutioner i dess omgivning (Bondy, Moon och 

Matten, 2012; Lee, 2011; Hedlund, 2007; Windell, 2006; Scott, 1987).  

 

Institutionell teori berör andra teorier som stakeholderteori (Lee, 2011) och legitimitetsteori 

(Beliveau, Cottrill och O’Neill, 1994), därför ansåg vi även att det var viktigt att redogöra de 

grundläggande antagandena inom dessa två teorier för att skapa en fullständig förståelse av 

institutionell teori. Enligt institutionell teori är institutioner mönster av sociala föreställningar och 

organiserade metoder i samband med olika funktionella arenor i samhället (Scott, 1987), vilka 

styr hur aktörer agerar (Bondy, Moon och Matten, 2012). Enligt DiMaggio och Powell (1983) är 

det tryck från den institutionella omvärlden som påverkar företag att agera på ett visst sätt. 

Dessa tryck delas in i tre kategorier, vilka är tvingande tryck, normativa tryck samt mimetiska 

tryck. Då denna kategorisering av tryck stöds av många forskare som bedrivit forskning inom 

institutionell teori (se Bondy, Moon och Matten, 2012; Beliveau, Cottrill och O’Neill, 1994; 

Greening och Gray, 1994), har vi valt att utgå ifrån denna kategorisering även i denna studie 

och därmed skapat ett antagande inom studien att dessa tre tryck kan påverka vad företag gör 

för att internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet. För att försäkra oss om att dessa tre 

tryck avspeglades vid insamlingen av empiriskt material, vid presentationen av empiriskt 

material samt vid analysen av det empiriska materialet valde vi att utforma en analysmodell som 

återspeglar dessa tryck och som kunde vägleda oss i dessa moment av studien. En utförligare 

redogörelse av denna analysmodell presenterades tidigare i avsnitt 2.4. Analysmodell. 

 

Då studien ämnar studera vad ett företag gör för att internalisera negativa externaliteter till följd 

av institutionella tryck, är det ett kontextuellt sammanhang som skall studeras. För att söka svar 

på studiens problemställning och därmed studera vad företag gör för att internalisera negativa 

externaliteter i sin verksamhet valde vi att genomföra undersökningen i form av en fallstudie. 

Detta på grund av att denna typ av undersökningsdesign lämpar sig väl vid studier där man vill 

förstå dynamiken under speciella omständigheter (Eisenhardt, 1989). Argument och 

konsekvenser till följd av denna undersökningsdesign diskuteras mer ingående i nästkommande 

avsnitt 3.2. Undersökningsdesign. Studiens fallföretag är Spendrups som är ett stort svenskt 

industriföretag verksamt inom bryggeribranschen, för mer ingående presentation se kapitel 4. 

Fallföretaget Spendrups. Vi valde Spendrups som fallföretag för denna studie då den typen av 

CSR-aktiviteter företaget engagerar sig i stämmer väl överens med vad vi i denna studie 

definierar som CSR. Genom att Spendrups engagerar sig i dessa aktiviteter tror vi att företaget 

försöker att internalisera de negativa externaliteter som vi i denna studie finner intressanta att 

studera. En mer ingående diskussion om varför Spendrups utgör studiens fallföretag 

presenteras senare under avsnitt 3.3 Val av fallföretag.  
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För att ge en introduktion till fallföretaget Spendrups och presentera företagets verksamhet 

valde vi att presentera ett kapitel som handlar om bakgrundsfakta om Spendrups. Detta val 

grundar sig i att skapa en översikt för läsaren vilket företag som studiens empiriska material 

utgått ifrån, och därmed ge läsaren en förståelse för de resultat som genererats inom studien. I 

detta kapitel om Spendrups utgick vi från Spendrups hemsida, Spendrups senaste 

årsredovisning från 2012, samt en bok skriven av styrelseordförande, Jens Spendrup, i 

Spendrupskoncernen. Vi valde att inleda kapitlet med en redogörelse för Spendrups historia, 

vilken förklarar hur företaget växt fram och skapar en intressant inledning och förståelse för 

Spendrups utveckling över tiden. I efterföljande avsnitt redogjorde vi för hur 

Spendrupskoncernen är uppbyggd, vilket vi ansåg vara viktigt att redovisa då det ger läsaren en 

översikt för hela koncernen. I det tredje avsnittet valde vi att presentera de 

verksamhetsområden som Spendrups är verksamma inom samt vilka varumärken Spendrups 

producerar och säljer, i syfte att upplysa läsaren om Spendrups verksamhet. För att skapa en 

bild av hur stort företaget är, valde vi slutligen att presentera ett avsnitt gällande nyckeltal som 

kunde beskriva verksamheten i siffror. 

 

För att samla in data från Spendrups som kunde hjälpa oss att besvara studiens 

problemställning vad företag gör för att internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet, till 

följd av institutionella tryck valde vi att tillämpa två undersökningsmetoder. Den första 

undersökningsmetoden i studien var att studera sekundärdata i form av dokument med 

offentliga ställningstaganden som företaget själv publicerat. Dokumenten hämtades från 

Spendrups hemsida och bestod av tre dokument; Spendrups affärsetiska kod, Spendrups & 

Sustainability och Spendrups hållbarhetsredovisning 2012. Detta material var omfattande och 

för att bedöma dokumentens relevans för just denna studie utgick vi från studiens analysmodell. 

Vi angrep dokumenten genom att först fokusera på mittcirkeln av modellen som berör 

internalisering av negativa externaliteter, och samlade således in de delar i dokumenten som 

kunde härledas till internalisering av negativa externaliteter. Sedan fokuserade vi på cirklarna 

som pekar in mot mitten, vilka är institutionella tryck. I denna del vid studerandet av 

dokumenten samlade vi in data som kunde härledas till tvingande tryck, normativa tryck eller 

mimetiska tryck.  

 

Den andra undersökningsmetoden vi valde att tillämpa i denna studie var intervjuer. Genom att 

genomföra intervjuer med utvalda medarbetare på Spendrups kunde vi därmed få en fördjupad 

förståelse för vad Spendrups gör för att internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet till 

följd av institutionella tryck. Inför dessa intervjuer utformade vi i förväg en intervjuguide, där vi 

utvecklade relevanta teman och frågor som under intervjuerna skulle beröras. För att utveckla 

dessa teman utgick vi, precis som vid studerandet av dokumenten, från analysmodellen. Denna 

guide fungerade därmed som ett verktyg vid intervjuerna, då den vägledde oss att samla in 

relevant information som kunde hjälpa oss att besvara studiens problemställning. Detta 

medförde att resultatet av intervjuerna kunde bidra till att öka vår kunskap och förståelse för vad 

företag gör för att internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet, till följd av institutionella 

tryck. Det insamlade datamaterialet transkriberades sedan för att skapa en möjlighet till en 

detaljerad analys av det insamlade empiriska materialet. Denna transkribering skickades även 

till intervjupersonerna för validering för att säkerställa att korrekt information samlats in. Ett mer 
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ingående avsnitt kring hur vi gått tillväga i respektive undersökningsmetod presenteras i 3.4. 

Undersökningsmetod.  

 

Resultatet från dokumentstudierna och intervjuerna presenteras sedan i kapitel 5. Empiri & 

Analys. Inom detta kapitel inledde vi med att presentera studiens empiriska material. Detta 

genomfördes genom att härleda det empiriska materialet till studiens analysmodell för att sedan 

presentera det utifrån analysmodellens cirklar. För att lättare skapa en översikt valde vi att först 

presentera resultatet från dokumentstudierna, för att sedan presentera resultatet från 

intervjuerna. Genom att kategorisera och presentera studiens empiriska material utifrån 

studiens analysmodell, innebär denna process även studiens första steg i analysen. I nästa steg 

av studiens analys analyserade vi huruvida de olika trycken påverkat en internalisering av 

negativa externaliteter, det vill säga vilken roll de olika pilarna faktiskt har i internaliseringen. 

Detta steg genomförde vi genom att analysera varje institutionellt tryck för sig och se vilken roll 

varje tryck haft vid internaliseringen. I det tredje och sista steget av analysen valde vi att lyfta 

vårt fokus till hela analysmodellen som en helhet, och därmed analyserade hur de tre trycken 

samverkar för att påverka en internalisering av negativa externaliteter.  En mer ingående 

beskrivning och förklaring hur studiens analys genomförts presenteras i avsnitt 3.5. 

Analysmetod.  

 

När analysen färdigställts presenterade vi i kapitel 6. Slutsatser, vad vi rent konkret kommit fram 

i denna studie. De slutsatser som anges grundas således i det som tidigare presenterats i 

kapitel 5. Empiri & Analys. Avslutningsvis förde vi en friare diskussion om studien i sin helhet. I 

detta kapitel, 7. Diskussion, valde vi att framföra de metodmässiga begränsningarna vi ställts 

inför i denna studie, vilka implikationer denna studie medfört, samt förslag på framtida forskning. 

 

3.2. Undersökningsdesign 
Innan vi påbörjade denna studie funderade vi på vilken typ av undersökningsdesign som skulle 

kunna fungera som en relevant ram för datainsamling och analys. Vid detta val utgick vi från 

studiens problemställning och diskuterade hur vi skulle kunna gå tillväga för att få åtkomst till 

den information som krävdes för att besvara problemställningen, och således uppfylla studiens 

syfte. Då studien syftar att skapa en ökad kunskap och förståelse för att beskriva vad företag 

gör för att internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet, samt förklara den roll 

institutionella tryck har i denna internalisering, är det en specifik kontext som måste studeras. 

Utifrån detta krävdes därför att vi valde en design som tillät oss att studera denna specifika 

internalisering och erhålla en djupgående förståelse för sammanhanget.  

 

Med detta som bakgrund ansåg vi att den lämpligaste undersökningsdesignen för denna studie 

skulle vara i form av en fallstudie. Denna undersökningsdesign fokuserar på att förstå 

dynamiken under speciella omständigheter (Eisenhardt, 1989), och ger forskare möjlighet att 

detaljerat och ingående studera ett enda fall (Bryman och Bell, 2005). Då detta stämmer väl 

överens med studiens syfte ansåg vi därmed att en fallstudie skulle vara den mest relevanta 

metoden för att genomföra denna studie. Eisenhardt (1989) argumenterar även att fallstudie 

som undersökningsdesign är lämplig i relativt outforskade forskningsområden som befinner sig i 
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ett tidigt stadium då denna typ av undersökningsdesign kan bidra med ny teori. Då CSR är ett 

relativt nytt koncept (Windell, 2005), och att institutionell teori i samband med negativa 

externaliteter i liten utsträckning studerats utgör detta ännu ett argument för att använda 

fallstudie som undersökningsdesign. En fallstudie kan involvera ett eller flera fall för att beskriva 

och förklara en kontext (Eisenhardt, 1989). I denna studie har vi valt att utgå från ett specifikt fall 

för att studera hur företag internaliserar negativa externaliteter i sin verksamhet till följd av 

institutionella tryck.  

          

En konsekvens som skapas med en fallstudie som undersökningsdesign är att ett enda fall 

oftast inte är representativt, alltså att resultatet inte blir generaliserbart (Bryman och Bell, 2005). 

Detta då det är svårt att överföra resultatet av en fallstudie till en annan situation eller kontext. Vi 

är medvetna om denna konsekvens och har därför arbetat aktivt för att öka studiens kvalitet på 

andra sätt, vilket förklaras mer ingående under avsnitt 3.6. Studiens trovärdighet. Andra 

alternativ vi såg för att genomföra denna studie var att använda en jämförande design och 

studera skillnader och kontraster mellan olika fall. Vi beslutade dock att denna typ av design inte 

var mest lämplig för denna studie då vi ämnar genomföra en djupgående studie vilket skulle 

förvåras av att ha flera fall att studera. Under nästföljande avsnitt presenteras studiens fall och 

på vilka grunder just detta fall valts. 

 

3.3. Val av fallföretag 
Tidigare studier som gjorts kring Corporate Social Responsibility har i stor utsträckning 

genomförts med utgångspunkt i stora företag då dessa anses ha större påverkan på sin 

omgivning än små- och medelstora företag (Perrini, Russo och Tencati, 2007). Tidigare studier 

tyder på att stora företag möter ett större tryck från sin omgivning att anta ett ansvarsfullt 

förhållningssätt än mindre företag, och även är mer benägna att möta dessa tryck och integrera 

CSR i sina aktiviteter jämfört med vad mindre företag är (Perrini, Russo och Tencati, 2007). Då 

denna studie syftar att skapa en ökad kunskap och förståelse för att beskriva vad företag gör för 

att internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet, samt förklara den roll institutionella 

tryck har i denna internalisering, var det därför viktigt för oss i denna urvalsprocess att välja ett 

fallföretag som kunde uppvisa ett systematiskt CSR-arbete med ett uttalat ansvarsfullt agerande 

och därmed kunna bidra med relevant information kring internalisering av negativa 

externaliteter. Det var även viktigt för oss att välja ett fallföretag som möter tryck från sin 

omgivning att anta ett ansvarsfullt agerande för att förklara vilken roll institutionella tryck kan ha i 

denna internalisering.  

 

Utifrån resonemanget att det är främst stora företag som möter ett tryck från sin omgivning att 

anta ett ansvarsfullt förhållningssätt riktade vi därför ett fokus mot stora företag som aktivt 

arbetar för att möta dessa tryck från sin omgivning. Ett stort företag definieras i denna studie i 

enlighet med Årsredovisningslagen 1 kap. 3 §. Enligt denna definition uppfyller ett stort företag 

mer än ett av följande kriterier; företagets andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är 

upptagna till handel på en reglerad marknad inom eller utanför EU. Företagets anställda har 

under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till fler än 50, den redovisade 



29 
 

balansomslutningen har uppgått till mer än 40 miljoner kronor och företagets redovisade 

nettoomsättning har uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 

 

Under denna urvalsprocess kom vi i kontakt med Spendrups som är ett stort svenskt 

industriföretag som strävar efter att uppfattas som det mest ansvarstagande dryckesföretaget 

på marknaden och främja en social och ekologisk hållbar framtid. Detta gör Spendrups genom 

att systematiskt arbeta med CSR-relaterade områden, samverka med andra aktörer i syfte att 

främja en positiv samhällsutveckling, ta avstånd från kränkningar av mänskliga rättigheter samt 

sträva efter att överträffa miljölagstiftningen. Utifrån detta ansåg vi att Spendrups var ett relevant 

fallföretag för denna studie då Spendrups är ett stort företag som kan uppvisa ett systematiskt 

CSR-arbete med ett uttalat ansvarsfullt agerande och som således möter omgivningens tryck 

att vara ansvarstagande gentemot sin omgivning. Spendrups är ett livsmedelsproducerande 

företag, vilket innebär att företaget köper in råvaror vilka förädlas och sedan säljs på marknaden 

som färdiga produkter.  

 

I denna produktion kan Spendrups ge upphov till negativa externaliteter på flera sätt. Spendrups 

inköpta råvaror kan ha köpts in av leverantörer som framställt dessa råvaror på ett sätt som 

skadat miljön och/eller genom dåliga arbetsförhållanden. Leveransen av dessa råvaror kan 

även ha skett genom transportmedel som gett upphov till höga koldioxidutsläpp och således 

skapat en negativ miljöpåverkan. Spendrups förädlingsprocess är också ett moment som kan 

ge upphov till negativa externaliteter i form av exempelvis utsläpp, avfall och/eller dåliga 

arbetsförhållanden. Slutligen kan även transporten av Spendrups färdiga produkter till kunder 

ge upphov till negativa externaliteter i form av höga koldioxidutsläpp som medför en negativ 

miljöpåverkan. Vad som även är viktigt att betona ur en social synpunkt är att Spendrups 

producerar och säljer alkoholhaltiga drycker, något som i högsta grad kan drabba människor 

negativt och således ger upphov till ytterligare en negativ externalitet. Spendrups visar en 

medvetenhet kring vilka negativa externaliteter verksamheten ger upphov till, något som 

företaget arbetar med att ta ansvar för genom olika aktiviteter. Dessa aktiviteter stämmer väl 

överens med de aktiviteter som vi i denna studie definierar som Corporate Social Responsibility 

och genom att engagera sig i dessa tror vi att företaget försöker internalisera det vi definierar 

som negativa externaliteter. Genom att studera CSR-relaterade områden på Spendrups skapas 

därmed en möjlighet att erhålla kunskap och förståelse för att beskriva vad ett företag gör för att 

internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet, samt förklara den roll institutionella tryck 

kan ha i denna internalisering. Detta bidrar således till att uppfylla studiens syfte och besvara 

dess problemställning. 

 

För att kunna besvara studiens problemställning vad företag gör för att internalisera negativa 

externaliteter i sin verksamhet till följd av institutionella tryck, krävs en djupgående studie där vi 

kan få en känsla för kontexten (Eisenhardt, 1989; Bryman och Bell, 2005). Detta ansåg vi vara 

möjligt genom att studera endast ett fallföretag. Genom att fokusera på endast ett fall kunde vi 

därmed samla in innehållsrik data i olika former som kombinerat kunde skapa en ökad kunskap 

och förståelse kring vad företag gör för att internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet, 

samt förklara den roll institutionella tryck har i denna internalisering. Att studera flera fallföretag 

ansåg vi därför inte vara relevant för denna studie då det inte skulle bidra till en ökad förståelse 
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eftersom en djupgående studie därmed inte skulle vara möjlig. Då endast ett fallföretag 

studerats i denna studie kan därför denna studies generaliserbarhet ifrågasättas. Vi är 

medvetna om att studiens urval inte skapat en statistisk representativitet då Spendrups 

sannolikt inte avspeglar situationen i samtliga stora företag som uppvisar ett systematiskt CSR-

arbete. Vi vill utifrån detta resonemang betona att vi som forskare inte försökt uppnå en 

statistisk generaliserbarhet, då det vore fel att hävda att de resultat vi funnit i denna studie med 

utgångspunkt i Spendrups kan generaliseras till att gälla i samtliga svenska bryggerier eller 

livsmedelsföretag. Däremot har vi som forskare försökt att uppnå en teoretisk generaliserbarhet, 

genom att ständigt arbeta med kvaliteten på de teoretiska resonemang som förts utifrån den 

insamlade empiriska materialet (Bryman och Bell, 2005).  

 

3.4. Undersökningsmetod 
En fallstudie kan genomföras via en mängd olika undersökningsmetoder. De vanligaste enligt 

Eisenhardt (1989) är datainsamling från dokumentstudier, intervjuer, frågeformulär och 

observationer vilka skapar resultat som kan vara kvalitativa, uttryckta i ord, eller kvantitativa, 

uttryckta i nummer, eller både och. I denna studie har vi valt att samla in kvalitativt datamaterial. 

Detta val har vi gjort då vi anser att denna typ av data är mest lämplig att samla in för att 

besvara studiens problemställning, eftersom att ord kan bidra med en grundlig förklaring för hur 

företag internaliserar negativa externaliteter till följd av institutionella tryck. Detta kvalitativa 

datamaterial har vi samlat in genom dokumentstudier samt intervjuer, vilka är metoder som 

Bryman och Bell (2005) anser vara bra undersökningsmetoder för att genomföra intensiva och 

detaljerade granskningar av ett fall. Dessa metoder möjliggör därmed en djupgående forskning 

av studiens fallföretag Spendrups, vilket därmed kan skapa en grundlig förståelse för det 

kontextuella sammanhanget. Vi valde att tillämpa två undersökningsmetoder, dokumentstudier 

och intervjuer, för att undvika att förlita oss till ett angreppssätt i allt för stor utsträckning 

(Bryman och Bell, 2005). Detta medförde två fördelar, dels var vi inte lika begränsade gällande 

tillgängligheten av datamaterial, och dels skapade vi en möjlighet att kunna ifrågasätta och anta 

ett kritiskt förhållningssätt till datamaterialet då vi kunde upptäcka om det fanns skiljaktigheter i 

det insamlade empiriska materialet.  

 

Anledningen till att vi valt att utgå från endast internt material för att studera vad Spendrups gör 

för att internalisera negativa externaliteter, är att vi anser att Spendrups själva bör veta bäst vad 

som görs för att internalisera negativa externaliteter i just deras verksamhet och därför kan bidra 

med detaljerad och relevant information kring detta arbete. Vi beslutade därför att inte studera 

externt material då vi ansåg att det kunde leda till svårigheter att bedöma om informationen 

stämmer samt att information från externa parter troligen inte skulle kunna ge en lika 

djupgående och detaljerad bild av Spendrups internalisering. Hur vi gick tillväga i respektive 

undersökningsmetod diskuteras mer ingående under följande underrubriker.  

 

3.4.1. Dokumentstudier 

Vi valde att inleda datainsamlingen med att studera den sekundärdata vi fått tillgång till. Detta 

datamaterial utgörs av tre offentliga dokument vilka fanns att tillgå på Spendrups hemsida. 
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Dessa dokument berörde Spendrups CSR-arbete och utgjorde företagets offentliga 

ställningstaganden med avseende på dess sociala ansvar. Vi bedömde därmed att detta var 

relevant material för denna studie, då detta material kunde bidra till att beskriva Spendrups 

CSR-arbete och förklara vilken roll institutionella tryck har i detta arbete. Vi valde att börja 

datainsamlingen med denna undersökningsmetod av två anledningar. För det första fick vi en 

grundläggande förståelse för Spendrups CSR-engagemang och kunde därmed disponera vår 

tid med intervjupersonerna i intervjuerna på ett mer effektivt sätt, då vi inte behövde ställa 

grundläggande frågor om Spendrups CSR-arbete som redan kunde besvaras genom 

dokumenten. För det andra kunde vi vid intervjuerna lyfta fram frågor kring områden i dessa 

dokument som vi fann extra intressanta för studien och ville ha ytterligare förklaring på.  

 

Vid studerandet av dessa dokument använde vi oss av studiens analysmodell, vilken vägledde 

oss i att avgöra vilken information i dokumenten som var av relevans för denna studie. Denna 

analysmodell utvecklades utifrån studiens ramteori samt syfte, vilket är att skapa en ökad 

kunskap och förståelse för att beskriva vad företag gör för att internalisera negativa 

externaliteter i sin verksamhet, samt förklara den roll institutionella tryck har i denna 

internalisering. Då analysmodellen utformades från studiens ramteori samt syfte kunde vi 

därmed säkerställa att datamaterialet från dokumenten var av relevans för att uppnå studiens 

syfte och således besvara problemställningen vad företag gör för att internalisera negativa 

externaliteter i sin verksamhet, till följd av institutionella tryck. Genom att utgå från 

analysmodellen vid studerandet av dokumenten säkerställdes därmed att vi endast använde 

information som skapar en djupare förståelse för Spendrups CSR-arbete. Vi började 

studerandet av dokumenten med att titta närmare på analysmodellens mittcirkel, vilken 

fokuserar på internalisering av negativa externaliteter. För att få en ökad kunskap och förståelse 

för vad företag gör för att internalisera negativa externaliteter ansåg vi att det var viktigt att ta 

reda på vad Spendrups gör för att säkerställa att ett bra CSR-arbete utförs. Utifrån detta 

samlade vi in data från dokumenten som på något sätt kunde beskriva Spendrups CSR-

aktiviteter och hur företaget vill framstå i sin omgivning. 

 

Vi fortsatte sedan att fokusera på analysmodellens tre yttre cirklar som pekar in mot mittcirkeln, 

det vill säga tvingande tryck, mimetiska tryck och normativa tryck. För att kunna förklara vilken 

roll var och en av dessa tryck har i Spendrups CSR-arbete ansåg vi därför att det var viktigt att 

försöka identifiera dessa tryck i dokumenten. Vi startade med att försöka identifiera tvingande 

tryck och gick igenom dokumenten var för sig och samlade in de delarna av materialet som 

kunde härledas till tvångsmässiga tryck. Dessa tryck är enligt DiMaggio och Powells (1983) ett 

resultat av formell och informell påverkan på företag att återspegla de förväntningar som finns i 

samhället. Dessa tvång kommer från företagets intressenter, oftast från staten i form av lagar 

eller andra reglerande påtryckningar från exempelvis icke-statliga organisationer och media 

(DiMaggio och Powell, 1983). Utifrån detta samlade vi således in information utifrån 

dokumenten som kunde härledas lagar och regleringar som Spendrups mött från sin omgivning. 

I nästa steg av identifieringen sökte vi efter normativa tryck. Vi gick, precis som tidigare, igenom 

dokumenten var för sig och samlade in det material som kunde härledas till ett normativt tryck. 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) handlar normativa tryck om att man inom en viss bransch 

skall agera på ett visst sätt för att branschen skall ses som legitim. Detta legitimitetssökande 
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handlar om att uppfylla den norm av underförstådda förväntningar och regler som finns i 

samhället. Genom denna förklaring på normativt tryck samlade vi in data som kunde härledas 

till hur Spendrups påverkats av omgivningens förväntningar att agera ansvarsfullt. I den sista 

delen av identifieringen sökte vi efter mimetiska tryck genom att åter igen gå igenom 

dokumenten var för sig. Mimetiska tryck handlar enligt DiMaggio och Powell (1983) om att 

företag som engagerar sig i samhällsnyttiga aktiviteter arbetar för att överföra sina metoder på 

andra, eller att företag automatiskt tar efter sina konkurrenters metoder för att inte förlora 

konkurrenskraft på marknaden samt för att deras bransch skall ses som legitim. Utifrån detta 

sökte vi efter data som förklarade hur Spendrups påverkar eller blir påverkade av andra aktörer 

på marknaden. 

 

Det material i dokumenten som inte kunde förklara Spendrups CSR-aktiviteter eller hänföras till 

något av dessa tryck uteslöts därmed från studien. Detta var ett medvetet val då vi vid 

studerandet vid dokumenten använde studiens analysmodell som ett verktyg för att avgöra 

vilken information som var relevant och kunde bidra till studiens analys. Det insamlade 

materialet från dokumenten presenterades sedan i avsnitt 5. 2. Presentation av 

dokumentstudier, där materialet presenteras utifrån analysmodellens cirklar. Följande avsnitt 

förklarar hur vi gått tillväga i studiens andra undersökningsmetod.  

 

3.4.2. Intervjuer 

För att samla ytterligare information vad ett företag gör för att internalisera negativa 

externaliteter i sin verksamhet till följd av ett institutionellt tryck, genomfördes tre intervjuer med 

utvalda medarbetare på Spendrups. Detta urval gjordes selektivt, det vill säga att vi som 

forskare valde själva vilka medarbetare på Spendrups som skulle intervjuas och ingen form av 

slumpmässigt urval tillämpades (Bryman och Bell, 2005). Vid denna urvalsprocess valde vi att 

endast välja intervjupersoner som arbetar med Spendrups CSR-arbete och således kunde 

besvara frågor hur Spendrups gör för att internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet. 

Genom detta selektiva urval kunde vi därmed välja att intervjua medarbetare i Spendrups som 

är väl insatta och kunde svara på frågor kring företagets arbete i CSR-relaterade områden, 

vilket medförde innehållsrik information som kunde bidra till att uppnå studiens syfte. Detta 

selektiva urval vid fallstudier rekommenderas av Eisenhardt (1989) av just den anledningen, då 

hon menar att ett selektivt urval medför mer relevans för studien än ett slumpmässigt urval. 

  

Den första intervjupersonen som valdes ut var Claes Åkesson, miljö- och hållbarhetsdirektör. 

Åkesson sitter med i koncernledningen och har det övergripande ansvaret för miljö, hållbarhet 

och socialt ansvar. I samband med att Åkesson ansvarar på ett övergripande plan för CSR inom 

Spendrups gjorde vi därmed en bedömning att Åkesson var en relevant intervjuperson och 

således kunde bidra med information kring företagets CSR-arbete. Nästa intervjuperson som 

valdes ut var Jonas Pers, miljö- och kvalitetssamordnare. Pers arbetar centralt i Spendrups och 

fungerar som ett “bollplank” för hela företaget när det gäller miljö- och kvalitetsfrågor. Då Pers 

arbetar nära verksamheten och ser till att Spendrups CSR-policyer efterföljs ansåg vi därför att 

han skulle vara en intressant intervjuperson som kunde bidra med ytterligare ett perspektiv på 

Spendrups CSR-arbete. Den tredje och sista intervjupersonen som valdes ut var Annika 
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Molander, kommunikationsdirektör. Molander ansvarar för Spendrups interna och externa 

kommunikation. Då hon arbetar nära Claes Åkesson handlar mycket av hennes arbete om att 

kommunicera företagtes CSR-policyer internt i företaget så att alla medarbetare skall vara 

medvetna om dessa och hur man arbetar i enlighet med dem. Hon ansvarar även för att 

kommunicera företagets CSR-arbete externt, alltså utåt sett mot journalister och samhället i 

övrigt. Om den interna kommunikationen inte sker blir det svårt att få in dessa policyer på alla 

plan i företaget, och därför ansåg vi att Molander var en relevant person att intervjua då hon har 

en avgörande roll för medvetenheten av och förståelsen för gällande CSR-policyer i företaget. 

 

Inför intervjuerna utformade vi i förväg en intervjuguide, vilken fungerade som ett hjälpmedel vid 

intervjutillfällena då den utformades som en minneslista över teman och frågeställningar som 

under intervjuerna skulle beröras. Vid utformningen av intervjuguiden började vi att diskutera 

kring hur intervjun skulle inledas. Enligt Bryman och Bell (2005) kan det vara lämpligt att starta 

intervjun med bakgrundsfakta kring intervjupersonen. Detta för att det underlättar att sätta in 

intervjupersonens svar i ett sammanhang då man har vetskap kring hennes/hans bakgrund, 

men också för att intervjupersonen kan känna sig trygg med grundläggande frågor i början av 

intervjun och således bidra till en mer avslappnad intervju i helhet (Bryman och Bell, 2005). Vi 

tog till oss av detta råd och skapade därför ett första tema i intervjuguiden som berör 

bakgrundsfakta kring intervjupersonen. Inom detta tema utvecklade vi således frågor som 

grundläggande kunde beskriva intervjupersonens bakgrund i Spendrups och företagets CSR-

arbete.  

 

Vid det fortsatta arbetet med intervjuguiden utgick vi från studiens analysmodell, precis som vid 

dokumentstudierna. Genom att utgå från analysmodellen kunde vi säkerställa att även 

datainsamlingen från intervjuerna skulle innehålla relevant information och således bidra till 

studiens analys. Vi började diskutera mittencirkeln av analysmodellen, vilken berör 

internalisering av negativa externaliteter. För att få information kring vad Spendrups gör för att 

internalisera negativa externaliteter ansåg vi att det var relevant för datainsamlingen att utforma 

ett tema i intervjuguiden som berör CSR i Spendrups. I detta tema utvecklade vi frågor om vad 

CSR innebär i Spendrups, vilka externaliteter företaget ger upphov till och vilka aktiviteter 

företaget utför för att internalisera dessa i sin verksamhet. Genom detta tema kunde vi därmed 

erhålla en förståelse kring vad ett företag i praktiken gör för att internalisera negativa 

externaliteter i sin verksamhet. Vi fortsatte sedan diskussionen om analysmodellen men 

fokuserade nu på cirklarna som pekar in mot mitten, det vill säga de institutionella trycken. För 

att kunna förklara den roll institutionella tryck har vid en internalisering av negativa externaliteter 

kom vi fram till att ett tema som kan identifiera institutionella tryck var relevant för denna 

intervjuguide. I den sista delen av intervjuguiden utvecklade vi därför ett tema som berör 

institutionella tryck, innehållande frågor som berör hur tvingande tryck, normativa tryck samt 

mimetiska tryck har påverkat Spendrups i sitt CSR-arbete. Genom detta tema kunde vi därmed 

få en förståelse för hur Spendrups påverkats att internalisera negativa externaliteter till följd av 

dessa tryck.  

 

Vid intervjuerna använde vi intervjuguiden som en minneslista över vilka teman och 

frågeställningar som skulle beröras. Dessa frågeställningar var inte ledande eller allt för 
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specifika, vilket gav intervjupersonen möjlighet att själv utforma sitt svar. Genom att ställa öppna 

frågor till intervjupersonen kunde således intervjun röra sig i olika riktningar, och ge kunskap om 

vad intervjupersonen ansåg vara viktigt att betona i Spendrups CSR-arbete (Bryman och Bell, 

2005). Detta ledde även till att följdfrågor som ursprungligen inte varit med i intervjuguiden 

kunde ställas till intervjupersonen för att veta mer om det hon/han berättat, vilket skapade en 

mer omfattande förklaring av Spendrups CSR-arbete än om intervjuguiden strikt hade följts 

(Bryman och Bell, 2005). Dessa öppna frågor som ställdes till intervjupersonen innebar även att 

intervjupersonen kunde berätta om någonting som senare i intervjun skulle beröras. Detta ledde 

till att ordningsföljden i intervjuguiden kunde ändras, då vi strävade efter att genomföra en 

flexibel och följsam intervju som gick i samma riktning som intervjupersonens svar (Bryman och 

Bell, 2005). Denna typ av intervjuer som vi i denna studie genomfört beskrivs av Bryman och 

Bell (2005) som kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Dessa intervjuer är lämpliga när 

forskare vill ha fylliga och detaljerade svar där det krävs en förklaring för att skapa en förståelse 

för händelser, mönster eller beteenden (Bryman och Bell, 2005). Denna studie syftar till att 

skapa en ökad kunskap och förståelse för att beskriva vad företag gör för att internalisera 

negativa externaliteter i sin verksamhet, samt förklara den roll institutionella tryck har i denna 

internalisering. Detta innebär att det krävs en förklaring för att skapa en ökad kunskap och 

förståelse för internalisering av negativa externaliteter, vilket kan förstås som rutiner och 

mönster att internalisera negativa externaliteter i en verksamhet. Utifrån detta resonemang 

ansåg vi därmed att denna typ av semi-strukturerad intervju var mest lämplig för denna studie.  

 

Samtliga intervjuer spelades in med en bandspelare. Genom att spela in intervjuerna kunde vi 

vara lyhörda på vad som sades under intervjun och ställa följdfrågor, istället för att koncentrera 

oss på att anteckna intervjupersonens svar. Vi kunde även genom en inspelning säkerställa att 

fånga intervjupersonens svar i sin egen ordalag där samtliga fraser och uttryck kunde tas tillvara 

(Bryman och Bell, 2005). För att kunna genomföra en detaljerad analys av det insamlade 

datamaterialet från intervjuerna valde vi att transkribera inspelningarna, det vill säga skriva ut 

hela inspelningen som en fullständig redogörelse för hela intervjun (Bryman och Bell, 2005). 

Denna transkribering skickades sedan till respektive intervjuperson för validering, det vill säga 

att intervjupersonen gavs en möjlighet att ändra sitt svar eller påpeka att någonting felaktigt 

översatts i text (Bryman och Bell, 2005). De fördelarna transkriberingen medförde utöver att 

skapa en möjlighet för validering, var att vi kunde gå tillbaka i varje intervju och förbättra vårt 

minne och göra upprepande genomgångar av intervjupersonens svar för att kunna göra en 

noggrann analys av vad som framkommit (Bryman och Bell, 2005). Det insamlade materialet 

från intervjuerna presenterades sedan i avsnitt 5.3. Presentation av intervjuer, utifrån 

analysmodellens cirklar. Hur vi har gått tillväga för att presentera och analysera det insamlade 

materialet från dokumentstudierna och intervjuerna förklaras under nästföljande rubrik.  

 

3.5. Analysmetod 
För att presentera och analysera det insamlade materialet från studiens dokumentstudier och 

intervjuer har vi utgått ifrån studiens analysmodell, vilken presenterades i avsnitt 2.4. 

Analysmodell. Denna modell utformades utifrån studiens ramteori institutionell teori. 

Anledningen till att vi valt att utgå ifrån institutionell teori då vi studerat hur ett företag gör för att 
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internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet, är att institutioner är mönster av sociala 

föreställningar och organiserade metoder i samband med olika funktionella arenor i samhället 

som påverkar hur aktörer i samhället agerar (Sott, 1987). I detta fall kan man tänka sig att 

institutionella tryck har som syfte att få ett företag att agera på ett visst sätt, vilket skapar en 

institutionaliseringsprocess mot det beteende som är önskvärt, nämligen att internalisera 

negativa externaliteter. DiMaggio och Powell (1983) har identifierat tre olika typer av 

institutionella tryck som kan påverka och styra aktörers beteende. Dessa institutionella tryck är, 

som vi genomgående beskrivit i denna studie, tvingande-, normativa- och mimetiska tryck. 

Denna kategorisering som DiMaggio och Powell (1983) gjort har stöd från annan forskning inom 

den institutionella teorin (se Bondy, Moon och Matten, 2012; Greening och Gray, 1994; 

Beliveau, Cottrill och O’Neill, 1994), och därför valde vi att utgå från denna kategorisering även i 

denna studie. I vår definition av dessa institutionella tryck har vi utgått ifrån den definition som 

ges i litteraturen.  

 

Som ett första steg i analysprocessen har vi valt att identifiera analysmodellens fyra cirklar i det 

empiriska materialet. Genom att presentera det empiriska materialet på detta vis ger det 

därmed direkt en ökad förståelse för Spendrups internalisering samt hur de olika institutionella 

trycken identifieras i Spendrups CSR-arbete. Vi har valt att identifiera internalisering av negativa 

externaliteter först då det skapar en förståelse för vad Spendrups faktiskt gör för att arbeta med 

CSR-relaterade områden, vilket vi anser vara en grundförutsättning att förstå för att vi senare 

skall kunna identifiera de institutionella trycken. Därefter har vi valt att identifiera tvingande 

tryck, normativa tryck och slutligen mimetiska tryck. I denna presentation har vi valt att skilja på 

de olika undersökningsmetoderna, för att skapa en bättre översikt och inte blanda olika former 

av data. 

 

I det andra steget i analysprocessen har vi valt att koppla samman mittcirkeln, det vill säga 

internalisering av negativa externaliteter, med vart och ett av de omgivande trycken för att på så 

sätt få en ökad kunskap och förståelse för hur Spendrups internaliserar negativa externaliteter 

till följd av institutionella tryck. I detta steg har vi till att börja med slagit ihop det empiriska 

material som i analysens första steg presenterades uppdelat i dokumentstudier och intervjuer. 

För att förtydliga detta har alltså internalisering av negativa externaliteter från dokumentstudier 

slagits ihop med detsamma från intervjuer. På så sätt har vi skapat oss en helhetsbild av 

Spendrups internalisering av negativa externaliteter i syfte att underlätta den fortsatta analysen. 

Detsamma har gjorts för de övriga cirklarna tvingande tryck, normativa tryck och mimetiska 

tryck. Då vi i det första steget av analysen vill skapa kunskap och förståelse för hur de olika 

cirklarna tar sig uttryck i Spendrups, vill vi i det andra steget av analysen skapa djupare kunskap 

och förståelse för hur Spendrups internaliserar negativa externaliteter till följd av de olika 

trycken. Presentationen av analysens andra steg sker genom en uppdelning mellan de tre 

trycken. Detta för att förtydliga vilken roll respektive tryck har i Spendrups internalisering. 

 

I analysens tredje och sista steg har vi valt att lyfta vårt fokus och analysera internaliseringen av 

negativa externaliteter genom de tre trycken tillsammans. Vi har valt att göra på detta sätt för att 

ge en ökad kunskap och förståelse för hur de tre trycken samverkar med varandra. 
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3.6. Studiens trovärdighet 
Enligt Bryman och Bell (2005) är en studies trovärdighet ett viktigt kriterium när man skall 

bedöma dess kvalitet. Den vanligt förekommande kritiken som riktas mot kvalitativ forskning är 

att den är alldeles för subjektiv, svår att replikera, medför svårigheter att generalisera och att 

den ofta uppvisar en bristande transparens (Bryman och Bell, 2005). I detta avsnitt diskuteras 

denna studies trovärdighet, med avseende på denna kritik som oftast riktas gentemot kvalitativa 

studier. 

 

Kritiken som framförs gällande subjektivitet handlar om att kvalitativa resultat i stor utsträckning 

bygger på forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som är av relevans. Forskarna kan 

utveckla personliga relationer till undersökningspersonerna som kan avspeglas i resultatet och 

argument och information varför olika val gjorts i en kvalitativ studie ges ofta i ringa omfattning 

(Bryman och Bell, 2005). För att undvika denna typ av subjektivitet i studiens resultat har vi vid 

datainsamlingen systematiskt utgått från studiens analysmodell för att låta modellen avgöra vad 

som är av relevans och inte. Denna analysmodell baseras på studiens ramteori, institutionell 

teori, och har byggts utifrån DiMaggio och Powell (1983) artikel vilken är publicerad i en 

tidsskrift som är högt rankad av Association of Business Schools samt ABCD Journal Quality 

List och som styrks av andra forskare inom området (Bondy, Moon och Matten, 2012; Beliveau, 

Cottrill och O’Neill, 1994; Greening och Gray, 1994). När det gäller de personliga relationer som 

forskare kan utveckla till undersökningspersonerna, har vi i denna studie medvetet försökt att 

endast ingå i en professionell relation med studiens intervjupersoner genom att endast diskutera 

frågor med intervjupersonerna som kan härledas till studien för att undvika en allt för personlig 

relation till respektive intervjuperson.  

 

Nästa kritik som riktas gentemot kvalitativa studier gäller svårigheter för replikation, vilket 

innebär att det är svårt för någon annan att göra om studien och erhålla samma resultat. Detta 

beror på att kvalitativ forskning ofta är ostrukturerad och beror på forskarens 

uppfinningsrikedom, det som studeras är ofta det som forskaren själv anser att vara intressant 

(Bryman och Bell, 2005). Detta har vi vid studien tagit hänsyn till genom att kontinuerligt 

redogöra för de val som gjorts och konkret beskrivit hur datainsamlingen har genomförts och 

vidare analyserats. Då studiens analysmodell, som vi tidigare nämnt, styrt datainsamlingen vid 

både dokumentstudierna och intervjuerna har denna forskning inte bedrivits helt ostrukturerat, 

då det finns ett visst mått av struktur. Det bör dock betonas att denna analysmodell utgått från 

vår subjektiva bedömning av vad som är intressant att studera. Man skall även ha i åtanke att 

det kan vara svårt att få en exakt upprepning av en studie oavsett hur strukturerad forskningen 

varit, då ett fallföretags omvärld ständigt förändras (Bryman och Bell, 2005). 

 

Den tredje typen av kritik som riktas gentemot kvalitativa studier är problem med generalisering. 

Med detta menar man att det inte är möjligt att anta att resultatet från en kvalitativ studie kan 

komma att gälla alla andra liknande miljöer eller omständigheter. Kvalitativa forskare genomför 

ofta sin studie på ett litet urval som omöjligt kan anses som representativt för hela populationen 

(Bryman och Bell, 2005). I denna studie valde vi att genomföra en djupgående fallstudie på 

fallföretaget Spendrups. Detta innebär att denna studie har ett litet urval som omöjligt kan ses 

som representativt för samtliga bryggerier, livsmedelsföretag eller för den delen stora svenska 



37 
 

företag. En statistisk generaliserbarhet är därmed inte möjlig. Däremot kan den analytiska 

generaliserbarheten diskuteras, vilket innebär huruvida de teoretiska resultaten som genererats 

utifrån det kvalitativa datamaterialet kan generaliseras till teori (Bryman och Bell, 2005). För att 

kunna skapa en analytisk generaliserbarhet i denna studie har vi därför arbetat kontinuerligt 

med att säkerställa att en hög kvalitet har uppnåtts på de teoretiska resonemang som förts inom 

studien. 

 

Slutligen framförs det kritik gällande bristande transparens inom kvalitativa studier. Med detta 

menas att det kan vara svårt att uppfatta vad forskarna konkret gjort eller hur de kommit fram till 

sina slutsatser. Exempelvis brukar det redogöras i liten utsträckning för hur intervjupersoner 

valts samt hur dataanalysen har genomförts (Bryman och Bell, 2005). För att öka transparensen 

i denna studie valde vi därför att beskriva hela studiens arbetsgång i ett inledande avsnitt, 3.1. 

Arbetsgång, inom metodkapitlet. Vi anser att detta avsnitt kan vara av stor nytta för läsaren för 

att få en konkret uppfattning för hur studien har genomförts. Vi har även valt att ingående 

förklarat och argumenterat för studiens undersökningsdesign, urval, undersökningsmetod och 

analysmetod för att öka transparansen och ge läsaren en förklaring till de metodologiska 

överväganden som gjorts inom denna studie.  
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4. Fallföretaget Spendrups 

 

I detta kapitel ges en beskrivning av studiens fallföretag Spendrups. Kapitlet inleds med en 

redogörelse för Spendrups historia och utveckling. Därefter följer en beskrivning av 

Spendrupskoncernens uppbyggnad, med en beskrivning av respektive dotterbolag inom 

koncernen. Avsnittet som följer ger en översikt vilka verksamhetsområden Spendrups arbetar i, 

samt vilka kända varumärken Spendrups erbjuder sina kunder. För att skapa en förståelse för 

Spendrups storlek avslutas kapitlet med ett avsnitt där nyckeltal från koncernens senaste 

årsredovisning redovisas. 

 

4.1. Spendrups historia 
Spendrups har funnits i mer än hundra år, och har i fyra generationer drivits av familjen 

Spendrup. Berättelsen om hur familjeföretaget grundades tar sin början redan på 1700-talet i 

Köpenhamn. År 1735 skapade brännvinsbrännaren Mads Pedersen Spendrup brännvinet 

Spendrup’s Akvavit. Brännvinet blev väldigt efterfrågat på den danska marknaden och 

brännvinsbränneriet drevs i Köpenhamn i tre generationer, tills Mads barnbarnsbarn Jens 

Fredrik Spendrup år 1855 flyttade med sin familj till Halland i Sverige. Familjen Spendrup 

fortsatte sedan verksamheten i Sverige. År 1923 köpte Jens Fredriks barnbarn Louis Herbert 

Spendrup landsortsbryggeriet Grängesbergs Bryggeri. På detta bryggeri producerade Louis 

Herbert huvudsakligen öl, med en årlig produktion på 600-700 flaskor. Produktionstakten ökade 

sedan rejält och under året 1950 producerade företaget 300 000 liter och hade 15 anställda. 

Louis Herbert pensionerades år 1953 och sålde Grängesbergs Bryggeri till sin son Jens Fredrik, 

som ytterligare ville öka produktionstakten och expandera verksamheten. Detta genomförde 

Jens Fredrik genom att köpa Mariestads Bryggeri, som ledde till att familjen Spendrup år 1971 

kunde producera hela 15 miljoner liter per år (Spendrup, 2013).  

 

Det var hård konkurrens inom bryggeribranschen under denna period, på grund av att 

tillståndslagstiftningen som tidigare delat in Sverige i olika bryggeridistrikt upphävts. Detta 

innebar att Sveriges samtliga bryggerier fritt kunde sälja sina produkter över hela landet 

(Spendrup, 2013). Försäljningen för Grängesbergs Bryggeri gick sämre och sämre och år 1959 

dog Jens Fredrik plötsligt av cancer, och hans söner Ulf och Jens tog över verksamheten. 

Samma år fick nykterhetsrörelsen igenom sina förslag att alkoholhalten i mellanölet skulle 

sänkas från 3,6 till 2,8 i viktprocent, och år 1977 förbjöds mellanölet helt och hållet i Sverige. 

Detta ledde till att ölkonsumtionen i Sverige minskade med 25 procent på tre år och 

bryggerinäringen blev en krisbransch. Bröderna Ulf och Jens arbetare hårt tillsammans för att få 

Grängesbergs Bryggeri på fötter igen, och lyckades få licensrättigheter till det tyska premiumölet 

Löwenbräu som blev den andra mest sålda produkten hos Systembolaget. Detta gav 

Grängesbergs Bryggeri ett uppsving, och 1979 lanserade företaget nästa storsäljare Spendrup’s 

Premium II. Med dessa starka produkter i sitt sortiment ökade Spendrups sin försäljning från 

1978 till 1979 med 100 %. År 1980 köpte bröderna Spendrup Risingsbo Ångbryggeri AB, vilket 

ledde till att Grängesbergs Bryggeri då blev landets tredje största bryggeri. År 1983 bytte 
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företaget namn till Spendrups Bryggeri AB och introducerades samma år på OTC-listan 

(Spendrup, 2013). 

 

Ulf och Jens nöjde sig inte med framgångarna, utan ville expandera företaget ytterligare. Det 

var kostsamt att transportera öl från Grängesberg till Stockholm, där en stor del av produktionen 

avsattes. Företaget behövde därför ett bryggeri i Stockholmstrakten, och köpte därför Wårby 

Bryggeri år 1989. I samband med denna affär övertog Spendrups varumärket Norrlands Guld, 

vilket medförde en snabb tillväxt. För att stabilisera företagets framtid valde Ulf och Jens att 

investera i nya produktområden. Spendrups började därför producera läskedrycker och vatten, 

och företagets produktportfölj utökades med varumärkena Loka och Linné. Dessa investeringar 

visade sig vara långsiktigt lönsamma för Spendrups, som mellan åren 1992 och 1996 ökade 

sina marknadsandelar från 16 till 23 (Spendrup, 2013). 

 

Under det senaste decenniet har mycket hänt i bryggeriet. I samband med att det statliga vin- 

och spritmonopolet slopades genom Sveriges inträde i EU år 1995, började Spendrups Bryggeri 

importera och distribuera vin genom dotterbolaget Spendrups Vin. År 2001 expanderade 

Spendrups ytterligare genom att även distribuera sprit. I april år 2008 förvärvades Hellefors 

Bryggeri, och några månader senare ingick Spendrups ett nära samarbete med Bergstrands 

Kafferosteri och blev även delägare i företaget med 20 % av andelarna. Genom detta 

samarbete blev Spendrups den första leverantören till restaurangmarknaden i Sverige som 

kunde erbjuda en helhetslösning för kaffe, vilken inkluderar kaffeblandningar, 

espressomaskiner, maskinservice, porslin, tillbehör och distribution. Året därpå, det vill säga år 

2009, expanderade Spendrups ytterligare genom att överta ansvaret för produktionen, 

försäljningen och distributionen för varumärket Schweppes. Idag är Jens son Fredrik Spendrup 

VD, Ulf vice VD, och Jens styrelseordförande i Spendrupskoncernen (Spendrup, 2013), vilken 

beskrivs och illustreras i följande avsnitt.  

 

4.2. Spendrupskoncernen 
Spendrupskoncernen omfattas av sex bolag. Moderbolaget är Spendrup Invest AB som äger 

100 % av andelarna i Spendrups Bryggeri AB. Detta dotterbolag äger i sin tur 100 % av 

andelarna i Spendrups Vin AB, Hellefors Bryggeri AB och Gotlands Bryggeri, samt 20 % av 

andelarna i Bergstrands Kafferosteri (Spendrups Bryggeri AB, 2013a). Denna koncern 

illustreras i figuren nedan följt av en kort beskrivning av de olika dotterbolagen. 
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Figur 4: Spendrupskoncernen, egen bearbetning. 

 

Spendrups Vin AB har sålt vin sedan år 1995 då importmonopolet på vin upphävdes. Sedan 

dess har Spendrups Vin AB vuxit till att bli en ledande distributör av vin till Sveriges 

restaurangmarknad samt leverantör av ett brett sortiment till Systembolaget. Företaget 

importerar vin från hela världen och representerar ett sjuttiotal producenter, allt från stora 

världsomspännande vinkoncerner till små familjeföretag. Idag arbetar ett 20-tal medarbetare på 

Spendrups Vin (Spendrups Vin AB, 2014).  

 

Hellefors Bryggeri AB är ett självständigt försäljningsbolag som producerar dagligvaruhandelns 

egna varumärken, det vill säga EMV/private label. Företaget har funnits sedan 1930-talet och 

grundades av Charles Holmstrand. Redan då specialiserade företaget sig på svagdricks- och 

läsktillverkning som var företagets nisch för att överleva bland de stora bryggerijättarna. 

Företaget var ett familjeföretag som drevs av familjen Holmstrand i tre generationer tills 

Spendrups Bryggeri AB förvärvade bolaget år 2008. Hellefors Bryggeri AB har sedan femton år 

tillbaka varit Sveriges största EMV-producent och bedriver sin produktion i Grythyttan, 

Grängesberg och Vårby (Hellefors Bryggeri AB, 2014). 

 

Mitt i Visby ligger Gotlands Bryggeri. Detta företag är Sveriges första färskölsbryggeri och drivs 

sedan år 1995 av Johan Spendrup. På Gotlands Bryggeri brygger, utvecklar, förfinar och testar 

bryggmästare olika öl under Johans regi. Företaget producerar och säljer kända kvalitetsöl 

såsom Wisby Pils, Sleepy Bulldog och Red October. Bryggeriets historia som kvartersbryggeri 

mellan åren 1855 och 1909 gör att bryggeriet idag även är ett nutidsmuseum där 

bryggarkonsten levandegörs (Gotlands Bryggeri, 2014).  

 

Bergstrands Kafferosteri har levererat kvalitetskaffe i över 120 år. Emil Bergstrand började år 

1891 att importera och sälja kaffebönor i Göteborg. Efter en tid köpte Emil en rostmaskin och 

blev i samband med det den första i raden av Bergstrandsfamiljens kaffemästare. Idag drivs 
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Bergstrands Kafferosteri av Emils barnbarnsbarn, Thomas och Clas Myrén. Rosteriet är beläget 

på Ringön i centrala Göteborg och har gått från att vara ett litet rosteri som startades i slutet av 

1800-talet till att bli Sveriges modernaste kafferosteri. Företaget arbetar för att erbjuda ett brett 

sortiment inom kaffe och teer och ägs till 20 % av Spendrups Bryggeri AB sedan år 2008 

(Bergstrands Kafferosteri, 2014).  

 

4.3. Verksamhetsområden och varumärken 
I sina bryggerier tillverkar Spendrups ett brett sortiment av olika drycker. Spendrups verksamhet 

består i huvudsak av tillverkning och försäljning av öl, vatten, läsk, vin, cider och kaffe 

(Spendrups, 2012). De största varumärkena är Spendrups, Mariestads, Norrlands Guld samt 

Loka (Spendrups, 2012). När det kommer till öl erbjuder företaget en stor variation av sorter, 

från ljusa till mörka öl. De mest kända varumärkena är Spendrups egna housebrand Spendrups 

Bryggeri, Norrlands Guld, Mariestads och Heineken (Spendrups, 2013c). Under varumärket 

Spendrups Bryggeri lanserades det första ölet år 1980 och blev snabbt omtyckt och vägledande 

för den Spendrupska smaken. Norrlands Guld lanserades redan år 1965 och bryggs av 

Spendrups sedan år 1989. Mariestads Bryggeri köptes av Spendrups år 1967 och sedan dess 

har företaget erbjudit kvalitetsölet Mariestads. Heineken är idag ett av världens största och mest 

framgångsrika ölvarumärken, vilket Spendrups började licensbrygga år 2001 (Spendrups, 

2013c). Utöver dessa varumärken har Spendrups också en betydande import av öl från andra 

länder, med varumärken som Murphys, Cruzcampo, Coors och Paulaner (Spendrups, 2012).  

Spendrups sortiment inom vatten består av tre olika varumärken, Loka, Grythyttan samt Vishy & 

Soda. Varumärket Loka tillverkas med vatten från Loka Brunn, och produceras i olika smaker 

med tillsatt kolsyra. Varumärket Grythyttan är Spendrups stilla vatten som tillverkas med vatten 

hämtat från Hellebrunn som ligger strax utanför Grythyttan. Varumärkena Vishy & Soda är två 

svenska klassiker varav Vishy har en tydlig mineralsmak och stora bubblor och Soda har en 

mer markerad sälta (Spendrups, 2013d). 

Spendrups läsktillverkning består till största del av varumärket Nygårda. Inom detta varumärke 

erbjuder Spendrups ett brett sortiment av smaker; sockerdricka, hallonsoda, päronsoda, 

blåbärssoda, smultronsoda, apelsin, cola, samt jul- och påskmust. Utöver Nygårdas sortiment 

producerar och säljer Spendrups även varumärken såsom Champis, Trocadero, Grape Tonic 

samt Schweppes produkter (Spendrups Bryggeri AB, 2013e). 

Dotterbolaget Spendrups Vin AB bedriver en omfattande importverksamhet av vin från alla stora 

vinländer och representerar vinproducenter som exempelvis McPherson, Peter Lehman, Ernst 

& Julio Gallo, Cono Sur samt El Coto. Stora som små vinproducenter finns representerade i 

Spendrups Vin AB (Spendrups Vin AB, 2014). 

Spendrups Cider är en produkt med gamla anor som har sin bas i vin, jäst på äpplen och päron. 

Spendrups Bryggeri erbjuder ett brett sortiment av cider, med alkohol och alkoholfri. 

Varumärken som företaget producerar och säljer inom detta verksamhetsområde är bland annat 

Astrakan, Briska, Da Vinci, Gravendal och Strongbow (Spendrups Bryggeri AB, 2013f).  
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4.4. Nyckeltal 
Den svenska bryggeribranschen omsätter drygt 15 miljarder kronor per år och sysselsätter 

ungefär 4 000 personer (Sveriges Bryggerier, 2010a). Det finns idag fler än 100 professionella 

bryggerier i Sverige som tillverkar olika drycker på den svenska dryckesmarknaden (Sveriges 

Bryggerier, 2010b). Spendrups är ett av de största svenska bryggerierna med många 

verksamhetsområden och varumärken, vilka presenterades i föregående avsnitt, inom 

bryggeribranschen. Spendrups marknadsandelar på den svenska dryckesmarknaden är totalt 

29. Företaget är störst inom vattenmarknaden där de innehar 42 marknadsandelar. På 

ölmarknaden har Spendrups 30 av marknadsandelarna och inom läskedrycksmarknaden har 

företaget 18 marknadsandelar (Spendrups Bryggeri AB, 2012).  

 

Enligt årsredovisningen från år 2012 uppvisade Spendrupskoncernen en nettoomsättning på 2 

967 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 66 miljoner kronor. På grund av negativa 

vädereffekter och konkurrenters prissänkningar var detta en minskning med 1 % jämfört med 

föregående år. Dock visade Spendrups Vin och Gotlands Bryggeri ett bättre resultat på grund 

av en bra produktmix vilket kunde väga upp nedgången för hela koncernen. I 

Spendrupskoncernen fanns under 2012 drygt 1 000 anställda (Spendrups Bryggeri AB, 2012).  

 

Spendrupskoncernen bedriver en tillståndspliktig verksamhet som påverkar den yttre miljön 

främst via utsläpp av koldioxid från bryggeriernas oljepannor samt transporter för in- och ut 

leveranser av råvaror och färdiga produkter. I Spendrups årsredovisning för år 2012 uppmäts 

detta koldioxidutsläpp till 39,3 gram per liter dryck vid produktionen, samt 26,5 gram per liter 

dryck vid kundleveransen. Energianvändning per producerad liter dryck uppgår till 0,29 KWh 

och vattenförbrukning per producerad liter dryck uppgår till 3,81 liter. Företagets restprodukter 

utgörs huvudsakligen av drav, vilken är en organisk restprodukt som används för framställning 

av biogas. Under år 2012 levererade Spendrups drygt 31 000 ton drav till kunder vilket 

omvandlades till biogas motsvarande 15 500 MWh. Andra restprodukter som Spendrups 

genererar är glaskross, trä, papper och plast, vilket tas om hand för materialåtervinning och 

energiutvinning. Den totala återvinningsgraden för alla restprodukter i Spendrups verksamhet 

uppgick under år 2012 till 99 % (Spendrups Bryggeri AB, 2012).  
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5. Empiri & Analys 

 

I följande kapitel presenteras resultatet från datainsamlingen från fallföretaget Spendrups. 

Inledningsvis presenteras det empiriska materialet utifrån analysmodellen uppbyggnad, vilket 

således är studiens första del i analysen. Fortsättningsvis presenteras analysens andra del där 

vi kopplar samman analysmodellens mittcirkel med var och en av de omgivande cirklarna för att 

skapa ökad kunskap och förståelse för den roll institutionella tryck har i internaliseringen av 

negativa externaliteter. I analysens tredje och sista del presenteras ett vidare fokus där vi 

studerar hela analysmodellen och hur de olika trycken samverkar.  

 

5.1. Kapitlets disposition 
Detta kapitel inleds med att presentera studiens empiriska material som samlas in genom 

dokumentstudier samt intervjuer från fallföretaget Spendrups. För att presentera det empiriska 

materialet har vi valt att utgå från studiens analysmodell. Detta val grundar sig i att vi önskade 

att presentera studiens empiriska material på ett systematiskt sätt som skapar en möjlighet att 

besvara problemställningen och således uppfylla syftet med denna studie. Analysmodellen 

utvecklades med grund i studiens ramteori, institutionell teori, och utgår från att institutionella 

tryck i form av tvingande tryck, normativa tryck samt mimetiska tryck påverkar hur företag gör 

för att internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet. Genom att utgå från 

analysmodellen vid presentationen av studiens empiriska material har vi därmed haft fokus på 

studiens ramteori samt problemställning, vilket skapat en relevans i det presenterade materialet. 

 

Det empiriska materialet presenteras var för sig i respektive undersökningsmetod, det vill säga 

att dokumentstudierna presenteras i avsnitt 5.2. och intervjuerna presenteras i avsnitt 5.3. 

Presentationen av resultatet i de olika undersökningsmetoderna framställs enligt samma 

mönster. Ordningen som följer är att först presentera empiriskt material som kan härledas till 

internalisering av negativa externaliteter. Sedan identifieras empiriskt material som kan härledas 

till tvingande tryck, normativa tryck och slutligen mimetiska tryck. Detta är således analysens 

första steg då det empiriska materialet kategoriseras utifrån analysmodellen.  

 

Nästa avsnitt inom kapitlet är 5.4. Internalisering till följd av institutionella tryck. Under detta 

avsnitt kopplar vi ihop analysmodellens mittcirkel med vart och ett av de omgivande trycken för 

att förklara vilken roll institutionella tryck har i internaliseringen. Här har dokumentstudier och 

intervjuer slagits ihop och presenteras tillsammans för att ge en helhetsbild av hur de olika 

trycken påverkar Spendrups internalisering av negativa externaliteter. Kapitlets sista avsnitt är 

5.5 Tryckens samverkan vid internaliseringen av negativa externaliteter. Under detta avsnitt har 

fokus lagts på hela analysmodellen för att förklara hur de olika trycken kan samverka med 

varandra vid internaliseringen.  
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5.2. Presentation av dokumentstudier 
I detta avsnitt presenteras studiens sekundärdata, vilken utgörs av tre offentliga dokument som 

behandlar Spendrups CSR-arbete, som företaget själv valt att publicera. Det första dokumentet 

är Spendrups affärsetiska kod som innehåller företagets ställningstaganden och åtaganden 

inom CSR-relaterade områden. Denna affärsetiska kod innehåller Spendrups CSR-policyer och 

reglerar hela verksamheten gällande ett ansvarsfullt beteende på marknaden, arbetsplatsen, i 

samhället samt för miljön. För Spendrups är det viktigt att samtliga medarbetare förstår och 

arbetar i enlighet med denna kod då detta ställningstagande skall genomsyra hela företaget. 

Det andra dokumentet är Spendrups & Sustainability, i vilken Spendrups har etablerat en vision 

som främjar en hållbar utveckling, definierat företagets prioriteringar och ambitionsnivå, samt 

specificerat hållbarhetsmål i verksamheten som företaget skall arbeta för att uppnå. Det tredje 

och sista dokumentet är Spendrups hållbarhetsredovisning 2012. I detta dokument redovisas 

Spendrups påverkan på omgivningen under året 2012, men berör även hur Spendrups i 

framtiden skall utveckla sitt hållbarhetsarbete för att bemöta sina intressenters förväntningar och 

därmed uppfattas som branschens bästa bryggeri. Dokumenten presenteras inte var för sig, 

utan sammanställs gemensamt under samtliga följande avsnitt.  

 

5.2.1. Internalisering av negativa externaliteter i dokumenten 

I detta avsnitt presenteras empiriskt material från dokumentstudierna som kan härledas till 

analysmodellens mittcirkel, internalisering av negativa externaliteter. Nedan visas studiens 

analysmodell med betoning på internalisering av negativa externaliteter syfte att förtydliga vilken 

typ av information detta avsnitt kommer behandla.  
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Figur 5: Analysmodell med betoning på internalisering av negativa externaliteter. 

 

Spendrups vill vara ett bryggeri som levererar dryck för alla tillfällen, värnar om hantverket och 

erbjuder starka varumärken av hög kvalitet. Spendrups vill vara branschens bästa bryggeri och 

arbetar för att skapa mervärde för kunden och erbjuder dryckesupplevelser i världsklass. Att 

vara branschens bästa bryggeri handlar dock inte bara om att erbjuda dryckesupplevelser i 

världsklass. För Spendrups handlar det även om att vara det mest ansvarstagande bryggeriet 

på marknaden.  

 
“Spendrups vision är att uppfattas som det bästa dryckesföretaget på marknaden. Detta 
innebär att vi måste sträva efter att också vara det mest ansvarstagande företaget.”  
- Spendrups affärsetiska kod 

 
För att nå denna vision har Spendrups antagit ett proaktivt förhållningssätt där företaget tar 

ansvar för sin relation till omvärlden. Detta genomför Spendrups genom att anta ett ansvarsfullt 

beteende på marknaden, på arbetsplatsen, i samhället och miljön. Med detta ansvarstagande 

vill Spendrups säkerställa ett korrekt beteende mot kunder, konsumenter, myndigheter, 

konkurrenter, leverantörer och andra organisationer. Särskilt viktigt är det att säkerställa goda 

arbetsförhållanden där medarbetare trivs och utvecklas, utgöra en positiv kraft i samhället samt 

att bidra till en social och ekologisk hållbar framtid. För att genomföra detta har Spendrups i sin 

affärsetiska kod utvecklat grundläggande policyer som berör allt detta.  

 

“För Spendrups handlar det om ett ansvarsfullt uppträdande på marknaden, att säkerställa 
goda arbetsförhållanden där medarbetare trivs, utvecklas och har roligt, att utgöra en positiv 
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kraft i lokalsamhället samt att bidra till en social och ekologisk hållbar framtid. Spendrups 
affärsetiska kod innehåller företagets grundläggande policyer inom dessa områden.”  
- Spendrups affärsetiska kod 

 

Spendrups arbetar särskilt mycket för att minska sin påverkan på miljön, detta gör företaget 

genom att utveckla och arbeta med ett effektivt miljöledningssystem, minska sina 

koldioxidutsläpp och föroreningar, ha en effektiv vattenanvändning, återvinna samt arbeta för att 

nå nära noll avfall i verksamheten. Spendrups arbetar ständigt mot nya miljömål. Företaget har 

bland annat fokuserat på att minska sitt koldioxidutsläpp och har en vision att från år 2004 till år 

2014 minska koldioxidutsläppen med 80 procent.  

 
“Our strategy is to continuously reduce our dependency on oil and other fossil fuels. Our 
carbon emissions are reduced every year, and by 2014 we will have achieved a reduction of 
more than 80 percent compared with 2004.” - Spendrups & Sustainability 

 
Miljöarbetet fokuserar på minskad klimatpåverkan, optimal resursanvändning och upphandling 

av miljöanpassade tjänster.  Spendrups analyserar alla miljöaspekter och miljörelaterade risker. 

Baserat på denna analys upprättas mål, handlingsprogram och rutiner för att följa upp och 

förbättra verksamhetens miljöansvar. För att Spendrups miljöansvar skall genomsyra hela 

företaget ser man till att samtliga medarbetare får information, utbildning och resurser som 

möjliggör att de kan ta ansvar för de miljöfrågor som förknippas med deras arbetsuppgifter. Ett 

av dessa miljömål för framtiden är att Spendrups inte skall ha någon koldioxidpåverkan alls från 

den egna verksamheten. När det kommer till transport ställer Spendrups krav på att samtliga 

transportalternativ som används för att transportera företagets produkter skall uppfylla tydliga 

miljökrav. Spendrups miljömål kring detta är att minska bränsleförbrukningen samt att använda 

sig av ekovänliga drivmedel. 

 
“Distributionen står för ⅔ av transportarbetet inom företaget och för dessa anlitas 
transportföretaget BIBAB. Våra viktigaste miljökrav på dem är att de använder moderna 
lastbilar, satsar på alternativa bränslen samt optimerar transportarbetet så att hög 
fyllningsgrad och effektiv ruttplanering uppfylls. BIBAB:s lastbilsflotta är godkänd miljöklass 
och förnyas löpande med hänsyn till både miljö och trafiksäkerhet.” - Spendrups 
hållbarhetsredovisning 2012 

 

Utöver Spendrups miljöansvar har företaget även åtaganden om dess ansvar för mänskliga 

rättigheter. I dessa åtaganden väljer Spendrups att ta avstånd från kränkningar av 

grundläggande mänskliga rättigheter och stödjer internationella överenskommelser inom detta 

område. Ansvarstagandet för mänskliga rättigheter omfattar företagets medarbetare såväl som 

människor i företagets omgivning. 

 

5.2.2. Tvingande tryck i dokumenten 

I detta avsnitt presenteras empiriskt material från dokumentstudierna som kan härledas till 

analysmodellens övre cirkel, tvingande tryck. Nedan visas studiens analysmodell med betoning 

på tvingande tryck i syfte att förtydliga vilken typ av information detta avsnitt kommer behandla.  
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Figur 6: Analysmodell med betoning på tvingande tryck. 

 

Lagstiftning reglerar en stor del av Spendrups verksamhet såsom livsmedelssäkerhet, 

marknadsföring, samarbeten med affärspartners samt stöd och sponsring. Det finns även 

miljölagstiftning som påverkar hur företaget måste agera.  

 
“Spendrups miljöarbete syftar till att bidra till ett ekologisk hållbart samhälle. Vi strävar efter 
att överträffa miljölagstiftning och drivs av viljan att kontinuerligt minska miljöbelastningen 
genom ständiga förbättringar i verksamhetsprocesserna.” - Spendrups affärsetiska kod 

 
För att utveckla ett systematiskt CSR-arbete har Spendrups valt att utgå från FN (Förenta 

Nationerna) och OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), vilka är 

internationella organisationer som vill främja ett ansvarsfullt företagande globalt.  

 
“Spendrups arbete med hållbar utveckling grundar sig på FN:s Global Compacts och 
OECD:s principer för konsument- och allmänintresse, arbetsrätt, miljöpraxis, antikorruption 
och mänskliga rättigheter. Vi strävar efter att tillämpa försiktighetsregeln i alla led, vilket är en 
förutsättning för att kunna vara verksam i livsmedelsbranschen.” - Spendrups 
hållbarhetsredovisning 2012 

 
När det kommer till medarbetare och de som omfattas av företagets verksamhetsprocesser 

drivs verksamheten i enlighet med FN’s fackorgan för arbetslivsfrågor ILO (International Labour 

Organization), som utvecklat grundläggande principer för medarbetares rättigheter på arbetet 

och ändamålsenliga kollektivavtal. Spendrups stödjer även FN:s Barnkonvention som erkänner 

barns rätt att skyddas från att utföra arbete som kan vara farligt, inverka negativt på barnens 
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utbildning eller vara skadligt för deras hälsa eller fysiska, mentala, andliga, moraliska eller 

sociala utveckling.  

 

Myndigheter, media och olika icke-statliga organisationer har krav och förväntningar gällande 

försäljning och marknadsföring av alkohol. Spendrups vill främja en sund alkoholkultur genom 

att ta hänsyn till detta. 

 
“Vi vill främja en sund alkoholkultur genom att säkerställa att våra produkter marknadsförs på 
ett lagenligt och ansvarsfullt sätt och stödja en effektiv självreglering i hela branschen, att ta 
avstånd från och motverka all illegal försäljning av alkoholhaltiga drycker, att ta avstånd från 
och motverka alkoholkonsumtion bland minderåriga.” - Spendrups affärsetiska kod 

 

5.2.3. Normativa tryck i dokumenten 

I detta avsnitt presenteras empiriskt material från dokumentstudierna som kan härledas till 

analysmodellens högra cirkel, normativa tryck. Nedan visas studiens analysmodell med 

betoning på normativa tryck i syfte att förtydliga vilken typ av information detta avsnitt kommer 

att behandla.   

 

 

 
 

Figur 7: Analysmodell med betoning på normativa tryck. 
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Spendrups möter ständigt förväntningar från sin omgivning att agera ansvarsfullt, vilket utgör 

grunden till Spendrups hållbarhetsarbete.  

 
“Våra intressenters önskemål och förväntningar utgör basen för vårt arbete med hållbarhet.” 
- Spendrups hållbarhetsredovisning 2012 

 
Spendrups tar reda på vilka förväntningar som finns i omgivningen genom att ha en konstant 

dialog med sina intressenter då Spendrups anser att de är en viktig källa till information gällande 

vad som är viktigt att lägga fokus på. Baserat på denna dialog prioriterar Spendrups områden 

där man kan göra en viktig skillnad för samhället, ekonomin och miljön. 

 
“Our dialogue with various stakeholders provides an important source of information as to 
where to focus.”  - Spendrups & Sustainability 
 
“Prioriteringen av olika hållbarhetsfrågor utgår från intressenternas behov och förväntningar.”  
- Spendrups hållbarhetsredovisning 2012 

 
Då Spendrups intressenter förväntar sig att Spendrups skall arbeta enligt den norm som finns i 

samhället krävs det att företaget ständigt förbättrar sitt arbete kring CSR och ligger steget före. 

Intressenterna förväntar sig bland annat att Spendrups skall ha en energieffektiv och 

koldioxidsnål verksamhet, att de skall utveckla smarta logistik- och förpackningslösningar samt 

att visa ett engagemang när det gäller socialt ansvarstagande beteende. 

 

En viktig utgångspunkt för Spendrups hållbarhetsarbete att vara tillmötesgående och svara på 

förväntningar från både interna intressenter som medarbetare och ägare, och externa 

intressenter som kunder, konkurrenter, och leverantörer. Spendrups är medveten om att olika 

intressenter har olika förväntningar och därför arbetar Spendrups på olika sätt för att möta 

samtliga intressenters förväntningar. De viktigaste intressenterna utgörs dock av Spendrups 

kunder och konsumenter, leverantörer, ägare, finansiärer och anställda. Kunder och 

konsumenter efterfrågar säkra och naturliga produkter. De prioriterar även miljöfrågor som rör 

klimat, vatten, förpackningar, ekologiska- och miljömärkta produkter. Leverantörer är i sin tur 

intresserade av vilka hållbarhetsfrågor Spendrups prioriterar så att de kan möta de krav och 

förväntningar Spendrups ställer för att ingå ett samarbete. För Spendrups ägare är det viktigt att 

företaget agerar ansvarsfullt och ständigt arbetar med förbättringar när det gäller lönsamhet, 

effektivitet, innovation, miljö, arbetsmiljö och produktkvalitet. Spendrups medarbetare vill känna 

stolthet över att jobba i ett ansvarsfullt företag som arbetar för miljöförbättringar, säker 

arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och jämställdhet. För att förstå vilka förväntningar och krav 

som finns hos Spendrups kunder använder Spendrups sig av egna såväl som av branschens 

genomförda kundundersökningar. Samma metod används för de viktigaste leverantörerna. 

 töver detta genomförs intressentanalyser i de orter där företaget är verksamt.  essa 

undersökningar bidrar med värdefull information om företagets hållbarhetsprestanda och dess 

förbättringsbehov. 
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5.2.4. Mimetiska tryck i dokumenten 

I detta avsnitt presenteras empiriskt material från dokumentstudierna som kan härledas till 

analysmodellens vänstra cirkel, mimetiska tryck. Nedan visas studiens analysmodell med 

betoning på mimetiska tryck i syfte att förtydliga vilken typ av information detta avsnitt kommer 

att behandla. 

 

 
Figur 8: Analysmodell med betoning på mimetiska tryck.  

 

Som tidigare nämnts har Spendrups en vision att framstå som den bästa dryckesleverantören 

på marknaden. Spendrups anser att denna position bland annat uppnås genom att agera som 

en inspiratör för konkurrenter inom branschen. Med detta menas att Spendrups vill inspirera 

sina konkurrenter med sitt ansvarstagande och etiska sätt att agera för att på så sätt få en 

spridningseffekt i bryggeribranschen av ansvarfullt agerande. Spendrups arbetar med ett stort 

antal leverantörer och affärspartners. En del av dessa har en stor påverkan på kvalitet och på 

Spendrups miljömässiga och etiska åtaganden. Därför förväntar sig Spendrups att leverantörer 

och affärspartners tar sitt sociala ansvar, så att Spendrups kan uppfylla sina åtaganden och 

möta sina intressenters förväntningar. För att säkerställa detta utvärderar Spendrups sina 

affärspartners och leverantörer vilket påverkar dem hur de arbetar med CSR och 

hållbarhetsfrågor. 

 

“Vi förväntar oss att våra samarbetspartners verkar för att deras affärspartners tar 
miljömässigt- och socialt ansvar. Vi utvärderar våra leverantörer och samarbetspartners på 
ett systematiskt och professionellt sätt.” - Spendrups affärsetiska kod 
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Denna utvärderingsprocess omfattar bland annat kvalitet på deras partners miljöarbete samt hur 

de följer gällande lagstiftning, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s Barnkonvention 

och ILO:s riktlinjer om grundläggande principer och rättigheter i arbetet. Tre kriterier som särskilt 

utvärderas vid val av leverantör är: vilken kvalitet och säkerhet leverantören håller på råvaror 

och ingredienser, vilken miljöpåverkan leverantören ger upphov till samt vilka risker gällande 

hälsa och säkerhet som leverantörens produkter kan ge upphov till.  

 

I sitt CSR-arbete lägger Spendrups stort fokus på områden som företaget har kontroll eller 

inflytande över samt där verksamheten har stor påverkan på samhälle, ekonomi och miljö. 

Spendrups har kontroll och inflytande över företagets egna CSR-arbete, men även över 

leverantörers CSR-arbete genom de utvärderingar som görs av varje leverantör samt de krav 

som ställs på dessa. För att påverka andra att ta ett samhällsansvar samarbetar Spendrups 

även med ett flertal icke-statliga organisationer och nätverk som engagerar sig i relevanta frågor 

inom bland annat samhälle och miljö.  

 

5.3. Presentation av intervjuer 
I detta avsnitt presenteras datainsamlingen från studiens intervjuer med medarbetare på 

Spendrups Bryggeri. Denna datainsamling presenteras på samma sätt som dokumentstudierna 

med ett undantag vid inledningen. För att skapa en förståelse för vilka intervjupersoner som 

intervjuats och kunna sätta in deras svar i ett sammanhang har vi valt att i ett inledande avsnitt 

berätta om respektive intervjupersons bakgrund i Spendrups. 

 

5.3.1. Intervjupersonernas bakgrund 

De medarbetare på Spendrups som har intervjuats är Claes Åkesson - miljö och 

hållbarhetsdirektör, Jonas Pers - miljö- och kvalitetssamordnare, samt Annika Molander - 

kommunikationsdirektör. I detta avsnitt presenteras bakgrundsfakta om respektive 

intervjuperson i syfte att skapa en förståelse kring vilka intervjupersonerna är samt vilken 

funktion de har i fallföretaget Spendrups.   

 

Miljö- och hållbarhetsdirektören Claes Åkesson sitter med i Spendrupskoncernens styrelse och 

har sedan sex år tillbaka arbetat med övergripande miljö- och hållbarhetsfrågor inom hela 

Spendrupskoncernen. Åkesson har det yttersta ansvaret för att det finns bra CSR-program och 

en bra CSR-strategi i Spendrups. I detta arbete har Åkesson ett ansvar att säkerställa att 

företagets olika CSR-policyer finns tillgängliga, att företaget arbetar med att formulera mål kring 

de viktigaste CSR-frågorna samt att dessa mål kontinuerligt följs upp och säkerställs. Åkesson 

menar att han har ett ansvar för Spendrups CSR-arbete på ett övergripande sätt, medan varje 

produktions närmsta chef inom verksamheten har ett direkt ansvar att CSR-policyerna följs och 

att man eftersträvar att uppfylla de fastställda målen. 

 

Jonas Pers är miljö- och kvalitetssamordnare i Spendrupskoncernen sedan fem år tillbaka. I 

detta arbete har Pers kontakt med olika tillsynsmyndigheter, bevakar nya lagar och förordningar 
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som Spendrups måste förhålla sig till samt genomför riskbedömningar i samband med olika 

affärsbeslut. Pers begär även in data från produktionen och logistiken för att kunna rapportera 

huruvida Spendrups följer upp de mål som företaget formulerat utifrån sina CSR-policyer. 

Utifrån detta förklarar Pers att han fungerar som ett bollplank för hela företaget när det gäller 

miljö- och kvalitetsfrågor.  

 

Annika Molander arbetar sedan ett år tillbaka som kommunikationsdirektör i 

Spendrupskoncernen, och ingår även i koncernens styrelse. Molander ansvarar för företagets 

externa och interna kommunikation. Till den externa kommunikationen hör framförallt 

Spendrups officiella svar på frågor från journalister, men även politiska revisioner samt kund- 

och konsumentkontakt. Den interna kommunikationen handlar om att framföra information till 

personalen, samt att utveckla chefer till att bli bättre kommunikatörer. En hel del frågor som 

omgivningen har handlar enligt Molander om Spendrups samhällsansvar och miljörelaterade 

frågor, därför arbetar hon väldigt nära Claes Åkesson som har det övergripande ansvaret för 

Spendrups CSR-arbete. Tillsammans försöker Molander och Åkesson att utveckla hur de 

kommunicerar Spendrups CSR-arbete internt inom företaget och externt till sin omgivning. I sitt 

arbete försöker Molander att lyfta fram Spendrups CSR-arbete då hon anser att Spendrups gör 

väldigt mycket bra inom CSR-relaterade områden, men ofta glömmer bort att berätta om det.  

 

5.3.2. Internalisering av negativa externaliteter i intervjuerna 

I detta avsnitt presenteras empiriskt material från intervjuerna som kan härledas till 

analysmodellens mittcirkel, internalisering av negativa externaliteter. Nedan visas studiens 

analysmodell med betoning på internalisering av negativa externaliteter i syfte att förtydliga 

vilken typ av information detta avsnitt kommer behandla.  
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Figur 5: Analysmodell med betoning på internalisering av negativa externaliteter.  

 

Spendrups haft ett aktivt CSR-arbete i sex år, detta startade enligt Molander när Claes Åkesson 

började som miljö- och hållbarhetsdirektör i Spendrupskoncernen. Dock arbetade Spendrups en 

del med CSR redan innan dess, men då inte på ett lika organiserat sätt som nu. Åkesson 

berättar att Spendrups samlade ihop alla CSR-relaterade områden till en egen plattform för att 

kunna bedriva ett systematiskt arbete inom detta område. Anledningen till att börja arbeta mer 

systematiskt med frågor kring CSR beror enligt Åkesson på en insikt från Spendrups att vilja 

göra rätt, förväntningar från företagets omgivning samt att säkerställa att företaget arbetade 

enligt gällande lagstiftning. Det systematiska CSR-arbetet påverkar enligt Molander den dagliga 

verksamheten i både små och stora beslut. Det kan handla om allt från att välja en 

energisparande kopiator till att man följer anställningsförfaranden, att det inte försiggår någon 

form av diskriminering på arbetsplatsen till att besluta hur man kommunicerar med journalister 

eller konsumenter. Pers förklarar att det finns en grundtanke att tänka efter före. 

 
“I CSR finns det ju en grundtanke att man skall tänka efter före. Man skall vara medveten om 
vilket avtryck man gör i det lokala samhället, regionalt och globalt”. - Jonas Pers 

 
För att konkretisera detta ger Pers ett exempel på när Spendrups valde att genomföra en stor 

omställning där företaget flyttade all logistik och lagerhållning till Grängesberg. Denna 

omställning i Spendrups verksamhet medförde en större trafikbelastning i det lokala samhället 

Grängesberg, vilket är ett exempel på ett lokalt avtryck Spendrups gett upphov till. Dessa typer 
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av lokala avtryck som påverkar miljön berättar Molander att Spendrups försöker internalisera i 

verksamheten.  

 
“Dels så har vi precis sjösatt ett projekt där vi skall få ner koldioxidutsläppen med 80 procent 
per producerad liter dryck. Det här är ju verkligen ett miljöprojekt.” - Annika Molander 

 
Inom Spendrups definieras CSR enligt Åkesson ganska grovt. Även Molander förklarar att CSR 

i Spendrups är väldigt brett. Molander menar att CSR i Spendrups handlar om miljö, klimat och 

hållbarhet samt om att ta ett samhällsansvar. Mycket handlar om hur man förhåller sig till 

alkoholrelaterade frågeställningar, alkoholmarknadsföring, lagstiftning, arbetsmiljö samt etniska- 

och jämställdhetsfrågor. När det gäller alkoholrelaterade frågeställningar arbetar Spendrups 

väldigt mycket med alkoholmarknadsföring och alkoholkommunikation för att minimera 

alkoholens skador i samhället.  

 

Utöver att följa lagstiftning som gäller miljö och samhälle försöker Spendrups även finna andra 

sätt att ta ansvar genom kreativitet och inspiration. Spendrups tar bland annat ansvar genom att 

välja att inte leverera alkohol till någon som inte har alkoholtillstånd, men väljer även att sponsra 

organisationer som exempelvis stödjer barn vars föräldrar har problem med alkoholmissbruk 

eller Nattvandrarna vid Fryshuset som är ute på nätterna för att folk skall känna sig säkra. 

Molander menar att man vill ta den sortens samhällsansvar i och med att Spendrups tillverkar 

alkoholhaltiga drycker som företaget vet kan påverka samhället på ett negativt sätt.  

 

I sitt CSR-arbete försöker Spendrups minimera negativa externaliteter som drabbar 

omgivningen. Åkesson förklarar att minimera negativa externaliteter är ett sätt för Spendrups att 

vara långsiktigt strategiska och vara på “rätt” sida. Åkesson förklarar att Spendrups är medveten 

om vilka negativa externaliteter de ger upphov till, men att företaget arbetar aktivt för att 

minimera kostnaderna som spiller över på en tredje part genom ett systematiskt CSR-arbete. 

Åkesson förklarar att detta i praktiken genomförs genom att investera i modern teknik och 

alternativa bränslen, men också genom att arbeta med avfallshantering och återvinning. Även 

inom inköp minimerar Spendrups dessa externa kostnader genom att inte alltid välja det 

billigaste alternativet, utan välja det alternativet som är bäst utifrån omgivningens perspektiv. 

Åkesson säger att detta förekommer till exempel inom energiområdet där Spendrups köper in el 

som är dyrare än andra alternativ, men som är bättre för miljö och samhället. 

 

Som tidigare nämnts utvecklade Spendrups ett bra och systematiskt arbete kring CSR-

relaterade frågor för sex år sedan. Då CSR är ett stort område började Spendrups med att först 

identifiera vilka CSR-frågor som var viktiga att arbeta med i just Spendrups verksamhet. 

Åkesson berättar att utifrån denna identifiering tog sedan Spendrups fram en affärsetisk kod 

som innehåller olika CSR-policyer om dessa frågor. Denna affärsetiska kod förklarar vad 

Spendrups står för och vad Spendrups inte står för, och styr hela verksamheten. Åkesson 

förklarar att dessa CSR-policyer sedan översätts till praktisk handling genom att formulera mål 

och handlingsplaner för respektive policy som hela verksamheten arbetar mot. För att 

säkerställa att handlingsplanerna efterföljs arbetar Spendrups med måluppföljning och mäter 

således hur Spendrups uppfyllt de formulerade målen inom respektive CSR-policy. Spendrups 

arbetar sedan med att ständigt förbättra och utveckla sitt CSR-arbete från år till år.  
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Pers berättar att dessa handlingsplaner berör hela företaget. Redan vid avdelningsmöten 

diskuteras dessa handlingsplaner och hur man skall arbeta för att påverka omgivningen så lite 

som möjligt. Produktionsledningsgrupper och miljögrupper följer sedan upp hur väl 

handlingsplanerna efterföljts och om verksamheten uppfyllt de mål som formulerats, samt 

diskuterar hur man kan utveckla verksamheten att bli ännu bättre utifrån ett CSR-perspektiv. 

Molander förklarar att samtliga chefer ansvarar för att den affärsetiska koden följs inom sina 

respektive områden, vilket innebär att alla avdelningar inom Spendrupskoncernen berörs. 

Åkesson betonar dock att avdelningar berörs i olika omfattning beroende på vilken fråga det 

gäller. Inom miljöområdet har mål utformats som speciellt berör produktion, logistik och inköp. 

När det gäller sunda affärsprinciper arbetar främst säljsidan men även inköp mot uppsatta mål 

inom det området. Mål kring jämställdhet och arbetsmiljö menar Åkesson är mål som berör hela 

företaget.  

 

Spendrups affärsetiska kod omfattas av alla bolag och avdelningar inom Spendrupskoncernen. 

Företagets medarbetare utbildas för att samtliga inom företaget skall förstå och dela Spendrups 

grundläggande värderingar som anges i denna kod. För denna utbildning berättar Molander att 

Spendrups har ett inlärningsprogram som alla medarbetare skall genomgå. Även Pers berättar 

att Spendrups arbetar aktivt för att informera sina medarbetare kring företagets affärsetiska kod. 

Alla nya medarbetare på Spendrups genomgår inledningsvis en introduktion i vilken de blir 

informerade om Spendrups CSR-policyer och att det finns ett gediget CSR-arbete inom hela 

koncernen. Pers förklarar att Spendrups även lägger ut CSR-rapporter löpande på företagets 

intranät som samtliga medarbetare kan läsa. Detta skapar därmed en medvetenhet bland den 

enskilde medarbetaren att det hon/han gör i sin dagliga verksamhet för att minska Spendrups 

påverkan på sin omgivning uppmärksammas i hela företaget och når koncernnivån. Pers menar 

att detta även medför en informationsspridning då personer som någon gång arbetat på 

Spendrups vet att i detta företag bedrivs ett bra kvalitets- och miljöarbete, och har med sig detta 

i tanken nästa gång de stöter på Spendrups verksamhet. 

 

För att Spendrups skall kunna garantera sina kunder att deras produkter framställts på ett 

miljövänligt och etiskt sätt krävs det att Spendrups vet hur de råvaror som används i 

produktionen framställts innan de levereras till Spendrups. Molander menar att man inte kan 

garantera kunden en ekologisk produkt om de inte vet hur den leverantör som levererat 

råvarorna har producerat dem. Åkesson och Molander berättar att Spendrups tar ansvar på den 

fronten genom ett utvärderingssystem som alla leverantörer och samarbetspartners måste 

genomgå.  

 

5.3.3. Tvingande tryck i intervjuerna 

I detta avsnitt presenteras empiriskt material från intervjuerna som kan härledas till 

analysmodellens övre cirkel, tvingande tryck. Nedan visas studiens analysmodell med betoning 

på tvingande tryck i syfte att förtydliga vilken typ av information detta avsnitt kommer behandla.  
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Figur 6: Analysmodell med betoning på tvingande tryck. 

 

Företag har enligt Åkesson alltid arbetat med vissa frågor i CSR-relaterade områden, då de 

sedan länge funnits lagstiftning som tvingat företag att arbeta med detta. Molander berättar att 

Spendrups är tvingad att följa de lagar och regler som ställs från staten och EU. Därför blir det 

viktigt att alla som arbetar inom Spendrups känner till lagstiftningen och följer den. Däremot 

förklarar hon att Spendrups vill vara bättre än den lägsta nivå som ställs enligt lag. Idag nöjer 

man sig inte med den lägsta nivån, utan man vill sträva längre och bli bättre. Molander berättar 

att det däremot finns företag som inte ens lever upp till den lägsta nivån, vilket indirekt påverkar 

Spendrups då politiker höjer kraven ytterligare. 

 
“Många reagerar när saker går snett. Om det är många som bryter mot de lagar och regler 
som finns så kommer ju politiker tillslut att höja kraven. Det drabbar ju då oss som försöker 
följa de regler som finns” - Annika Molander. 

 
Pers förklarar att Spendrups verksamhet i stor utsträckning påverkas av lagstiftning och 

regleringar. Pers menar att företaget har kontakt med tillsynsmyndigheter, där de är tvingade att 

redovisa miljörapporter och uppvisa en hög livsmedelssäkerhet. Spendrups får inte sälja 

någonting som kan vara skadligt och då Spendrups är ett livsmedelsproducerande företag finns 

därför stränga regler kring livsmedelsfrågor. Pers berättar att han ständigt arbetar med att 

bevaka nya lagar och regleringar för att säkerställa att Spendrups arbetar enligt gällande lag.  
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“Det finns definitivt en direkt påverkan från lagstiftning. I och med att vi bedriver en miljöfarlig 
verksamhet har vi en rapportskyldighet där vi ständigt måste rapportera till 
tillsynsmyndigheter och ha en kontinuerlig kontakt med dessa samt göra miljörapporter. Sen 
har vi ju också livsmedelsfrågor som är lagstyrda, att vi inte får sälja något som kan vara 
skadligt”. - Jonas Pers 

 

Åkesson menar att en anledning till att Spendrups utvecklade ett systematiskt arbete kring 

CSR-relaterade områden var för att säkerställa att företaget arbetar enligt gällande lagstiftning. 

Spendrups utgick därför från FN:s Global Compact, som är tio grundläggande principer om 

ansvarsfullt företagande. Åkesson betonar dock att detta inte är unikt för Spendrups, utan att de 

flesta stora företag som arbetar med CSR utgått från just FN:s rekommendationer då det är 

viktigt att utgå från lagar och regler. En av de lagstiftningar som Spendrups omfattas av i stor 

utsträckning är alkoholmarknadsföring och alkoholkommunikation. Det finns strikta regler i 

Sverige kring detta område som Spendrups tvingas att följa och arbeta mycket med.  

 
“Något vi jobbar väldigt mycket med är förstås det som angår alkoholmarknadsföring, 
alkoholkommunikation, och följa de lagar och regler som gäller kring detta, och de är ju rätt 
strikta i Sverige” - Annika Molander 

 
Åkesson förklarar att Spendrups enligt lagar och regler måste ta ett visst socialt ansvar, men att 

även icke-statliga organisationer ställer krav på företaget. Åkesson menar att det finns en 

symbios mellan lagstiftning, media, icke-statliga organisationer, samhället och affärslivet. En av 

dessa icke-statliga organisationer är enligt Åkesson Sveriges Bryggerier, som har fastställt 

affärsetiska riktlinjer kring hur företag inom bryggeribranschen skall agera. Pers nämner också 

denna organisation och berättar att en av Sveriges Bryggeriers krav som påverkat Spendrups i 

hög grad är de regler som finns för att minska returglashanteringen. Sveriges Bryggerier menar 

att returglashanteringen medför mycket transporter av tomglas, det vill säga luft, och därför är 

en onödig skada för miljön. Andra organisationer som Åkesson lyfter fram som påverkar 

Spendrups är Svenskt Näringsliv och Internationella Handelskammaren som på ett liknande sätt 

som Sveriges Bryggerier uttalat sig angående CSR-initiativ. Åkesson förklarar vidare att 

Spendrups affärsetiska riktlinjer och CSR-arbete står i samklang med samtliga nämnda icke-

statliga organisationers rekommendationer.  

 

5.3.4. Normativa tryck i intervjurena 

I detta avsnitt presenteras empiriskt material från intervjuerna som kan härledas till 

analysmodellens högra cirkel, normativa tryck. Nedan visas studiens analysmodell med 

betoning på normativa tryck i syfte att förtydliga vilken typ av information detta avsnitt kommer 

att behandla.   
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Figur 7: Analysmodell med betoning på normativa tryck. 

 

Företag har på senare år börjat arbeta med CSR på ett mer systematiskt sätt, Åkesson förklarar 

att detta beror på att det är uppenbart att det finns samhällsproblem som företagen inte längre 

kan blunda för. Åkesson betonar att CSR på senare tid har uppmärksammats mer inom media 

och i politiken vilket ytterligare skapat ett tryck på företag att systematiskt arbeta med frågor 

som berör CSR. Pers menar att CSR numera ingår i helhetsbilden av ett företag, och därför är 

det viktigt att kunna påvisa att man även arbetar med CSR-relaterade områden. 

 
“CSR ingår ju nu mera som en del i hela bilden av företaget från omgivningen.” - Jonas Pers 

 
Andra företags ansvarslöshet som uppmärksammats inom media har enligt Åkesson och 

Molander påverkat Spendrups genom att man inte vill göra liknande misstag. Pers förklarar att 

detta har medfört att Spendrups börjat med mer omfattande riskbedömningar oavsett om det 

gäller att ersätta en helt ny produkt, byta material i en flaska eller bara byta ut en enstaka 

råvara. Åkesson upplever att Spendrups ägare sätter ett stort krav på att företaget skall 

uppfattas som legitimt. Eftersom Spendrups endast ägs av två personer har de ett stort 

inflytande och har således lagt basen för den värdegrund som företaget idag står på. 

Värdegrunden baseras på Spendrups egna värderingar, lagstiftning samt förväntningar från 

omgivningen, vilken översätts till Spendrups affärsetiska kod som Åkesson tidigare nämnt. 

Åkesson förklarar att det är en skräckbild för Spendrups ägare och ledning att hamna i någon 

mediaskandal, och försöker därför till varje pris undvika sådana snedsteg. Molander menar att 
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det blir svårt att driva verksamheten vidare om man tappar omgivningens förtroende. Det tar år 

att bygga upp ett bra och legitimt företag medan det kan räcka med några få minuter att rasera 

varumärket genom felaktiga beslut eller skandaler. Molander menar att fördelen med att arbeta i 

ett familjeföretag är att ägarna då har ett mer långsiktigt perspektiv. Tanken är att barnen skall 

ärva och överta verksamheten, då blir det oerhört viktigt att man tar ansvar.  I ett företag som 

Spendrups är det lätt att identifiera ägaren och då är det svårt att gömma sig. Åkesson förklarar 

att Spendrups själv har en stark drivkraft att vilja uppfattas som legitima och göra rätt, men att 

omgivningen förväntar sig också att Spendrups skall vara ansvarstagande. Åkesson menar att 

särskilt detaljhandeln skulle bli väldigt bekymrade om det visade sig att de inte kunde lita på ett 

stort svenskt bryggeri. Då detaljhandeln har ett mycket stort antal artiklar från olika delar av 

världen, där riskerna inom hållbarhetsområdet är betydligt större än i Sverige.  Det är naturligt 

att Spendrups kunder i första hand måste prioritera att lägga sina resurser på att säkra dessa 

artiklars hållbarhetsprestanda. 

 

Åkesson förklarar att det finns en förväntning från Spendrups omgivning att företaget skall ta ett 

socialt ansvar, och att detta lett till en praxis bland svenska storföretag att arbeta med CSR-

relaterade områden. Molander förklarar vidare att man idag har kommit så långt CSR-mässigt i 

Sverige att svenskar förväntar sig att företag skall ha en miljöpolicy, att företaget följer den och 

att det finns tydligt satta miljömål. Det finns även förväntningar att Spendrups skallbehandla 

människor lika på arbetsplatsen, att man sätter löner efter prestationer och inte efter kön eller 

etnisk bakgrund. Molander och Åkesson förklarar att de krav och förväntningar som ställs blir 

allt fler med tiden. Numera uppmärksammas företags sociala ansvar mer inom media och 

många av samhällsproblemen kvarstår, vilket innebär att företag måste börja agera för att skapa 

en förändring. Molander jämför med tio år tillbaka i tiden då det inte fanns lika höga 

förväntningar på det som många idag ser som en självklarhet. 

 
“Du kan ju jämföra tio år tillbaka i tiden, då hade man inte så höga förväntningar på det enda 
och det andra medan man nu tycker att mycket är självklart. Det är självklart att vi skall ha en 
hållbarhetsredovisning därför att det vore konstigt om vi inte hade det. För tio år sen tror jag 
inte att någon hade förväntat sig att vi skulle haft en.” - Annika Molander 

 
Molander berättar även att det idag finns högre förväntningar kring Spendrups produkter. Idag 

vill konsumenten veta exakt vad det är i produkten, de vill veta hur mycket socker det är i men 

även vilken typ av socker. Pers förklarar att Spendrups avdelning för konsument- och 

kundkontakt får många frågor angående detta men även frågor och förväntningar som direkt 

kan härledas till Spendrups CSR-arbete.  Som svar på dessa förväntningar berättar Molander 

om en ny produkt som nyligen lanserats, nämligen LOKA Crush. Hon anser att denna produkt 

är ett typiskt svar på de förväntningar som konsumenten har just nu, nämligen hälsosamma 

produkter som framställts på ett bra sätt. 

 

Gällande företagets leverantörer har Åkesson aldrig varit med om något krav från dessa att 

Spendrups måste visa upp ett socialt ansvarstagande för att ingå i ett avtal, men däremot finns 

enligt både Åkesson och Pers ökade förväntningar från Spendrups medarbetare att företaget 

skall agera ansvarsfullt. Åkesson förklarar att det finns en stolthet i att arbeta i ett bra företag. 
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Vid rekryteringar har Spendrups HR-avdelning märkt en stor skillnad i att det har blivit viktigare 

att kunna visa upp ett bra CSR-program för arbetssökande till olika tjänster.  

 
“Det finns ju en stolthet i att jobba i ett företag som är bra. Och tvärtom om man missköter 
sig. Det är lättare att rekrytera medarbetare till ett företag som har ett gott anseende och 
som man vet har ett bra, ambitiöst program. Det här är en viktig del som jag kan säga blivit 
viktigare med tiden.” - Claes Åkesson 

 
Från företagets kunder upplever inte Åkesson att det finns någon speciell efterfrågan på etiska 

produkter, utan att det är mer en självklarhet att Spendrups skall tillverka sina produkter på ett 

bra sätt. Åkesson menar att hade det varit så att Spendrups tillverkade produkter som 

framställts genom odrägliga arbetsförhållanden, barnarbete eller skapat extrema påfrestningar 

på miljön skulle Spendrups försäljning minska direkt. Efterfrågan på ekologiska produkter har på 

senare år ökat, speciellt inom vinområdet. Pers berättar att både Systembolaget och 

restaurangkedjor efterfrågar mer ekologiska produkter från Spendrups, då de vill erbjuda ett 

brett sortiment och att slutkonsumenten idag blivit allt mer medveten om sociala aspekter och 

efterfrågar ekologiska produkter. 

 

5.3.5. Mimetiska tryck i intervjuerna 

I detta avsnitt presenteras empiriskt material från intervjuerna som kan härledas till 

analysmodellens vänstra cirkel, mimetiska tryck. Nedan visas studiens analysmodell med 

betoning på mimetiska tryck i syfte att förtydliga vilken typ av information detta avsnitt kommer 

att behandla. 
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Figur 8: Analysmodell med betoning på mimetiska tryck. 

 

Spendrups har i sitt CSR-arbete tagit inspiration från andra företag som arbetar på ett 

systematiskt och bra sätt med CSR-relaterade områden. Åkesson menar att sådana företag kan 

man alltid lära av. Åkesson betonar dock att andra företag inte tvingar Spendrups att härma 

deras sätt att arbeta med CSR, utan att det snarare är upp till Spendrups fria vilja att ta efter 

sådana engagemang. Dessa företag är dock inte alltid andra bryggerikonkurrenter, utan 

Åkesson förklarar att Spendrups ofta väljer att titta på anda livsmedelsföretag som varit mer 

utsatta och har haft ett tuffare fokus på CSR till följd av ett större kund- och konsumentkrav. 

Molander förklarar att bryggeribranschen är liten, vilket förklarar varför man tittar på andra 

företag från andra branscher och olika länder för att hämta inspiration. Åkesson betonar att 

även Spendrups är viktig aktör på marknaden som driver CSR-engagemang framåt. Spendrups 

påverkar exempelvis sina affärspartners att arbeta med CSR då Spendrups utvärderar dem 

innan de ingår i ett bindande avtal. Detta utvärderingssystem går ut på att samla poäng vid en 

enkät där den blivande affärspartnern svarar på olika frågor som relateras till CSR-relaterade 

områden. Dessa frågor kan enligt Molander exempelvis handla om hur de behandlar sin 

personal eller hur man ställer sig till barnarbete eller tvångsarbete. Ju fler poäng affärspartnern 

får, desto lättare är det att ingå samarbete med Spendrups. Pers förklarar att Spendrups genom 

detta poängsystem kan skapa en möjlighet att välja att endast arbeta med företag som arbetar 

enligt ett kvalitetsstyrningssystem, miljöledningssystem och aktivt motarbetar mutor, korruption 

och så vidare. För att Spendrups skall kunna infria sina åtaganden inom CSR måste deras 

affärspartners också ha ett ansvarsfullt sätt att agera. Pers förklarar att därför sker alla inköp 
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som Spendrups gör via inköpsavdelningen, som tillämpar denna utvärderingsprocess oavsett 

vilken leverantör det är. 

 

Åkesson förklarar att dessa svar från enkäten senare ingår i det bindande avtalet, och därmed 

kan affärspartnern inte försköna sina svar då de måste efterleva vad de svarat för att inte bryta 

mot avtalet. Molander förklarar att dessa utvärderingar av varje affärspartner är viktiga för 

Spendrups egna CSR-arbete då man exempelvis inte kan erbjuda ekologiska produkter om 

man inte kan garantera att alla råvaror producerats och levererats på rätt sätt. Detta krav som 

Spendrups sätter på sina affärspartner medför därmed att Spendrups CSR-engagemang 

smittas av på andra företag, och kunskapsöverföring inom CSR-området skapas. Åkesson 

menar att Spendrups genom detta system främst påverkar sina leverantörer, men även andra 

företag i samband med olika partnerskap. Pers berättar att för att inte glömma bort gamla 

affärspartners som Spendrups sedan länge arbetat med, så görs dessa utvärderingsprocesser 

om vart tredje år. Åkesson berättar att Spendrups affärspartners CSR-arbete även säkerställs 

genom att Spendrups utför “audits”, vilket innebär slumpmässiga revideringar. Spendrups åker 

då ut till sina affärspartners för att säkerställa att de följer vad som står i det bindande avtalet. 

Dessa revideringar gör Spendrups framför allt på leverantörer som levererar ingredienser, 

råvaror och jordbruksvaror som ingår i Spendrups färdiga produkter, i syfte att upprätthålla en 

hög livsmedelssäkerhet.  

 

Trots att Spendrups har ett aktivt arbete för att överföra sitt ansvarstagande på andra företag 

menar Molander att det hela är lite svårt och kluvet. Spendrups vill höja nivån för hela 

branschen, är det någon branschkollega eller konkurrent som sköter sig dåligt så drabbar det 

hela branschen. Molander menar att samtidigt som det handlar om att föregå med gott exempel 

handlar det också om att skaffa sig konkurrensfördelar. 

 
”Man vill ju höja nivån i branschen, för är det någon som sköter sig dåligt så drabbar ju det 
även oss. Samtidigt vill man ju inte att de skall vinna på vad vi gör i vissa situationer. ”. 
 – Annika Molander 

 

5.4. Internalisering till följd av institutionella tryck 
I följande avsnitt presenteras en analys där vi kopplat ihop analysmodellens mittcirkel, 

internalisering av negativa externaliteter, med analysmodellens tre omgivande cirklar, tvingande 

tryck, normativa tryck samt mimetiska tryck. Detta för att förklara hur de institutionella trycken 

påverkar Spendrups att internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet. 

 

5.4.1. Internalisering av negativa externaliteter till följd av tvingande tryck 

Nedan kommer vi att koppla samman cirkeln tvingande tryck med cirkeln internalisering av 

negativa externaliteter för att skapa förståelse för hur Spendrups internaliserar negativa 

externaliteter till följd av tvingande tryck.  
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 Figur 9: Internalisering av negativa externaliteter till följd av tvingande tryck. 

 

I studiens teoretiska referensram förklaras att som svar på företags ansvarslösa agerande som 

negativt påverkat omgivningen, har lagar och regler stiftas för att tvinga dessa företag att 

internalisera en del av de negativa externaliteter som de gett upphov till (Schaltegger och 

Burritt, 2000). Dessa lagar och regler är ett institutionellt tryck som inom denna studie 

kategoriseras som tvingande tryck i enlighet med DiMaggio och Powell (1983). Utifrån studiens 

empiriska material kan vi utläsa att Spendrups möter ett högt tvingande tryck som reglerar 

företagets lägsta nivå av att internalisera negativa externaliteter. Spendrups möter detta 

institutionella tryck, men om andra företag väljer att inte göra det skulle det leda till en starkare 

reglering då politiker skulle tvingas att höja kraven ytterligare.  

 
“Många reagerar när saker går snett. Om det är många som bryter mot de lagar och regler som 

finns så kommer ju politiker till slut att höja kraven. Det drabbar ju då oss som försöker följa de 
regler som finns” - Annika Molander. 

 
Spendrups kommunikationsdirektör Annika Molander upplever att om företag väljer att bortse 

från tvingande tryck, kommer politiker införa ännu fler regleringar för att tvinga företag att 

internalisera negativa externaliteter. Detta i sin tur påverkar Spendrups som får möta högre 

ställda krav från lagar och regleringar, trots att företaget hela tiden följt de lagar som finns när 

det kommer till internalisering. Detta tyder på att tvingande tryck har en stark påverkan på 

företag att internalisera negativa externaliteter, då de hela tiden höjs i takt med att företag 

agerar ansvarslöst gentemot sin omgivning. Precis som Schaltegger och Burritt (2000) menar 
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stiftas alltså lagar och regler för att tvinga företag att internalisera negativa externaliteter, då 

många företag agerat ansvarslöst. 

 

Idag krävs det därmed att företag har ett “CSR-tänk” i sin verksamhet för att vara medveten om 

vilka negativa externaliteter verksamheten ger upphov till och hur företaget kan ta ansvar för 

denna påverkan på dess omgivning.  

 
“I CSR finns det ju en grundtanke att man skall tänka efter före. Man skall vara medveten om 
vilket avtryck man gör i det lokala samhället, regionalt och globalt”. - Jonas Pers 

 
Spendrups har länge arbetat med vissa CSR-relaterade frågor för att internalisera negativa 

externaliteter i verksamheten. Detta beror just på att Spendrups precis som andra företag är 

tvingade att följa samtliga lagar och regler som ställs från staten och EU gällande CSR-

relaterade frågor. Enligt Spendrups miljö- och kvalitetssamordnare Jonas Pers är Spendrups 

verksamhet högt reglerad då företaget är ett livsmedelsproducerande företag, och genom 

denna höga reglering påverkas givetvis verksamheten i högsta grad.  

 
“Det finns definitivt en direkt påverkan från lagstiftning. I och med att vi bedriver en miljöfarlig 
verksamhet har vi en rapportskyldighet där vi ständigt måste rapportera till 
tillsynsmyndigheter och ha en kontinuerlig kontakt med dessa samt göra miljörapporter. Sen 
har vi ju också livsmedelsfrågor som är lagstyrda, att vi inte får sälja något som kan vara 
skadligt”. - Jonas Pers 

 
Dessa lagar och regleringar tvingar Spendrups att arbeta med miljö- och livsmedelsfrågor på ett 

systematiskt sätt. Utifrån studiens empiriska material finns det en speciell miljölagstiftning som 

Spendrups måste följa, dock försöker Spendrups överträffa denna lagstiftning då de har en vilja 

att minska miljöbelastningen ytterligare. Ett konkret exempel på hur Spendrups väljer att möta 

detta tryck och internalisera negativa externaliteter är Spendrups stora miljöprojekt som löpt 

mellan 2004 - 2014. I detta miljöprojekt har Spendrups haft en vision att minska sitt totala 

koldioxidutsläpp med 80 procent, vilket de nu har uppnått. Spendrups har under detta år 

utvecklat ännu ett miljöprojekt där företaget skall minska verksamhetens koldioxidutsläpp med 

ytterligare 80 procent per producerad liter dryck.  

 
“Vi har precis sjösatt ett projekt där vi skall få ner koldioxidutsläppen med 80 procent per 
producerad liter dryck. Det här är ju verkligen ett miljöprojekt” - Annika Molander 

 
Utifrån det empiriska materialet kan vi även utläsa att Spendrups utsätts för strikt lagstiftning 

gällande Spendrups alkoholhaltiga produkter. Detta då denna typ av produkt kan ge skadliga 

konsekvenser för människors hälsa. Att sälja alkohol kan således ge upphov till en extern 

kostnad som drabbar människor, vilket lett till att det stiftats lagar om alkoholmarknadsföring 

som i högsta grad påverkar Spendrups. 

 
“Något vi jobbar väldigt mycket med är förstås det som angår alkoholmarknadsföring, 
alkoholkommunikation, och följa de lagar och regler som gäller kring detta, och de är ju rätt 
strikta i Sverige” - Annika Molander 

  

Vi ser att Spendrups internaliserar dessa negativa externaliteter genom att marknadsföra sina 

produkter på ett ansvarsfullt sätt, informera om alkoholens hälsorisker, engagera sig i 
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organisationer som stödjer barn vars föräldrar lider av alkoholmissbruk, samt genom att stödja 

Nattvandrarna vid Fryshuset för att människor skall känna sig säkra på helger och nätter.  

 
“Vi vill främja en sund alkoholkutur genom att säkerställa att våra produkter marknadsförs på 
ett lagenligt och ansvarsfullt sätt och stödja en effektiv självreglering i hela branschen, att ta 
avstånd från och motverka all illegal försäljning av alkoholhaltiga drycker, att ta avstånd från 
och motverka alkoholkonsumtion bland minderåriga.” - Spendrups affärsetiska kod 

 
Studiens empiriska material tyder på att Spendrups även utsätts för tvingande tryck genom 

regleringar från branschorganisationen Sveriges Bryggerier, vilket vi i denna studie definieras 

som tvingande tryck från en icke-statlig organisation. Denna organisation har fastställt 

regleringar om hur företag inom bryggeribranschen skall agera gällande affärsetik. 

Organisationen har arbetat hårt för att minska returglashanteringen, då detta medför transporter 

som ger upphov till negativa externaliteter för miljön i form av onödiga och skadliga utsläpp. Det 

empiriska materialet tyder på att Spendrups möter detta tryck genom att arbeta för att reducera 

returglashanteringen, återvinna samt försöka nå nära noll avfall i verksamheten. 

 

Utifrån studiens empiriska material kan vi utläsa att tvingande tryck genomsyrar hela Spendrups 

CSR-arbete genom FN:s Global Compact samt OECD. Dessa internationella organisationer har 

fastställt grundläggande principer om ansvarsfullt företagande som skall gälla globalt. 

Spendrups har valt att möta dessa tryck genom att utgå från dess principer när de utvecklade 

sitt systematiska arbete kring CSR-relaterade frågor. 

 
“Spendrups arbete med hållbar utveckling grundar sig på FN:s Global Compact’s och 
OECD:s principer för konsument- och allmänintresse, arbetsrätt, miljöpraxis, antikorruption 
och mänskliga rättigheter. Vi strävar efter att tillämpa försiktighetsregeln i alla led, vilket är en 
förutsättning för att kunna vara verksam i livsmedelsbranschen.” - Spendrups 
hållbarhetsredovisning 2012 

 
I Spendrups har FN:s Global Compact och dess tio grundläggande principer om ansvarsfullt 

företagande fått en särskild roll i dess CSR-arbete. Detta genom att Spendrups identifierat vilka 

negativa externaliteter Spendrups verksamhet gett upphov till utifrån dessa principer. Med 

grund i FN:s Global Compact och de principer som anses särskilt viktiga har Spendrups i sin tur 

utformat en affärsetisk kod som innehåller olika CSR-policyer utifrån de principer som 

Spendrups vill arbeta med. Denna kod omfattar alla avdelningar och produktioner, vilket innebär 

att tvingande tryck spelar en stor roll i hur Spendrups internaliserar negativa externaliteter i sin 

verksamhet. Detta då tvångmedel genomsyras i denna kod som styr hela företaget i dess CSR-

arbete. För att omsätta denna kod i praktisk handling har Spendrups utformat mål och 

handlingsplaner för respektive policy. Dessa mål och handlingsplaner följs sedan upp och 

analyseras för att säkerställa att Spendrups arbetar i enlighet med dessa och för att möjliggöra 

ständig förbättring av CSR-arbetet.   

 

Vi ser även i studiens empiriska material att Spendrups internaliserar negativa externaliteter till 

följd av tvingande tryck genom att arbeta i enlighet med ILO:s deklaration om medarbetares 

grundläggande rättigheter på arbetet, samt genom ändamålsenliga kollektivavtal. Spendrups 

stödjer även FN:s Barnkonvention som erkänner barns rätt att skyddas från att utföra arbete 

som kan vara farligt, inverka negativt på barnens utbildning eller vara skadligt för deras hälsa 
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eller fysiska, mentala, andliga, moraliska eller sociala utveckling. Ingen form av tvångsarbete 

accepteras i Spendrups verksamhet. Som man kan utläsa påverkar tvingande tryck Spendrups 

sätt att identifiera vad som är viktigt för just Spendrups att arbeta med för att ta ansvar för sina 

externa avtryck, hur företaget rent konkret skall arbeta för att ta detta ansvar samt hur detta 

arbete följs upp och utvecklas inom företaget. Vi ser därför, precis som miljö- och 

kvalitetssamordnaren Pers uttryckt det, att lagar och regler påverkar hela verksamheten.      

 

För att grafiskt illustrera Spendrups internalisering av negativa externaliteter till följd av 

tvingande tryck presenteras nedan en figur som visar sambandet mellan tvingande tryck och 

internaliseringen av negativa externaliteter. Utifrån den analys som tidigare presenterats kan vi 

utläsa att Spendrups är strikt reglerade av lagstiftning och regleringar vilket skapar ett högt 

institutionellt tryck i form av tvingande tryck. Då Spendrups måste följa samtliga lagstiftningar 

och regleringar, vilket även genomsyrar hela företagets sätt att arbeta med CSR-relaterade 

frågor, utläser vi att tvingande tryck leder till en hög internalisering av negativa externaliteter. 

 

 

Figur 10: Tvingande trycks påverkan i Spendrups internalisering. 

 

Trots att Spendrups är högt reglerad av tvingande tryck, ser företaget lagar och regler som en 

lägsta nivå på sitt sätt att arbeta med CSR. Att följa lagar och regler är något som alla företag är 

tvingade att göra, och vi utgår därför ifrån att alla företag i grunden måste arbeta med liknande 

CSR-relaterade frågor. Då Spendrups vill vara ledande på marknaden när det kommer till 

ansvarstagande har vi förstått att företaget ser det som viktigt att ständigt arbeta för att vara 

bättre än den lägsta nivån som anges av tvingande lagar och regler.  
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“Idag ingår ju CSR i helhetsbilden av ett företag. Därför är det viktigt att kunna påvisa att 
man systematiskt arbetar med frågor inom området för att kunna mäta sig med sina 
konkurrenter”. - Jonas Pers 

 
Den lägsta nivån är inget Spendrups nöjer sig med, vilket vi antar beror på att den lägsta nivån 

inte får Spendrups att utmärka sig från andra företag. Utifrån Spendrups syn på lagar och regler 

förstår vi det som att tvingande tryck enligt Spendrups inte är CSR, utan något som alla företag 

måste förhålla sig till för att “få vara med i leken”. Genom denna upptäckt kan vi styrka den 

definition av CSR som ges av McWilliams, Siegel och Wright (2006) som menar att CSR är 

situationer där företag tar ett högre socialt ansvar än vad som krävs enligt lagstiftning och 

engagerar sig i samhällsnyttiga aktiviteter frivilligt. Vi ser därför att CSR för Spendrups är vad 

man gör utöver den lägsta nivån. När vi studerat Spendrups internalisering av negativa 

externaliteter till följd av tvingande tryck har vi sett att lagar och regler utgör grunden till det 

tvång som ställs på Spendrups, men att Spendrups svar på detta tvång lägger sig på en högre 

nivå än vad som enligt dessa tvingande tryck krävs. 

 

5.4.2 Internalisering av negativa externaliteter till följd av normativa tryck 

I följande avsnitt analyserar vi hur normativa tryck påverkar internaliseringen av negativa 

externaliteter. Cirkeln normativa tryck och cirkeln internalisering av negativa externaliteter i 

analysmodellen kommer i detta avsnitt således kopplas ihop genom en enkelriktad pil, vilken vi 

avser att förklara. 

 
Figur 11: Internalisering av negativa externaliteter till följd av normativa tryck. 
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Idag finns en framväxande norm i samhället, då företagens intressenter förväntar sig att företag 

skall agera ansvarsfullt (Segerlund, 2007). Dessa förväntningar är ett institutionellt tryck som 

inom denna studie kategoriseras som normativa tryck i enlighet med DiMaggio och Powell 

(1983). I Spendrups har dessa framväxande förväntningar märkts av tydligt. Spendrups 

intressenter har idag mycket högre förväntningar på att företaget skall agera ansvarsfullt jämfört 

med tidigare. För tio år sedan fanns inte alls samma förväntningar på Spendrups att arbeta för 

en hållbar framtid. 

 
“Du kan ju jämföra tio år tillbaka i tiden, då hade man nog inte så höga förväntningar på det 
enda och det andra medan man nu tycker att mycket är självklart. Det är självklart att vi skall 
ha en hållbarhetsredovisning därför att det vore konstigt om vi inte hade det. För tio år sen 
tror jag inte att någon hade förväntat sig att vi skulle haft en.” - Annika Molander  

 
Idag menar forskare att företag inte endast har ett syfte att generera intäkter, utan att det även 

skall tillföra värde för samhället (Windell, 2006; Elkington, 1999; Carroll, 1979). Utifrån studiens 

empiriska material ser vi att detta synsätt satt spår i företags sätt att agera. Spendrups 

hållbarhetsdirektör Åkesson menar att det numera blivit en praxis för stora företag att arbeta 

med typiska CSR-frågor då det förväntas av deras intressenter. Spendrups har en vision att 

vara det bästa dryckesföretaget på marknaden, vilket kräver att Spendrups möter sina 

intressenters förväntningar om att agera ansvarsfullt.  

 
“Spendrups vision är att uppfattas som det bästa dryckesföretaget på marknaden. Detta 
innebär att vi måste sträva efter att också vara det mest ansvarstagande företaget.”  
- Spendrups affärsetiska kod 

 
För att agera ansvarsfullt och möta de normativa tryck som ställs på Spendrups från deras 

intressenter, kan vi utläsa från studiens empiriska material att Spendrups satsar på att vara 

lyhörd för sina intressenters intressen. Genom att vara lyhörd för omgivningens krav och 

förväntningar får Spendrups en förståelse för vad som är viktigt för deras intressenter, och 

därmed kan företaget prioritera inom vilka områden de skall internalisera negativa externaliteter 

i sin verksamhet för att möta det normativa tryck som ställs på Spendrups. Genom att föra en 

dialog med sina intressenter får Spendrups viktig information om vad som förväntas av 

företaget. 

  
“Our dialogue with various stakeholders provides an important source of information as to 
where to focus.”  - Spendrups & Sustainability 

 
Utifrån denna dialog väljer sedan Spendrups att arbeta med sina åtaganden inom CSR och 

prioriterar de frågor som återspeglas i företagets intressenters förväntningar och önskemål. 

 
“Prioriteringen av olika hållbarhetsfrågor utgår från intressenternas behov och förväntningar.”  
- Spendrups hållbarhetsredovisning 2012 

 
Ett normativt tryck som Spendrups möter kommer från företagets kunder. Det finns höga 

förväntningar på Spendrups produkter, gällande innehåll och framställning. Många frågor 

kommer in på Spendrups kund- och konsumentkontakt som innehåller frågor just om Spendrups 
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CSR-arbete. Utifrån det empiriska materialet kan vi därmed se att Spendrups möter ett starkt 

normativt tryck från företagets kunder och konsumenter. Detta tryck har Spendrups valt att möta 

genom att lansera produkter som möter dessa kund- och konsumentförväntningar. Spendrups 

kommunikationsdirektör Molander förklarar att en sådan produkt som lanserats under året är 

LOKA Crush, vilket är ett typiskt svar på de förväntningar som konsumenten har just nu - 

hälsosamma produkter som framställts på ett bra sätt. 

 

Ytterligare ett normativt tryck som ställs på Spendrups är de förväntningar som företagets 

medarbetare har. Utifrån det empiriska materialet kan vi utläsa att det blivit att viktigare för 

företag att kunna visa upp en bra CSR-strategi för att anses som en attraktiv arbetsgivare. 

Spendrups har märkt vid rekryteringar att arbetssökande värderar initiativ inom CSR väldigt 

högt, som med tiden blivit allt större. 

 
“Det finns ju en stolthet i att jobba i ett företag som är bra. Och tvärtom om man missköter 
sig. Det är lättare att rekrytera medarbetare till ett företag som har ett gott anseende och 
som man vet har ett bra, ambitiöst program. Det här är en viktig del som jag kan säga blivit 
viktigare med tiden.” - Claes Åkesson 

 
Spendrups väljer att möta detta normativa tryck genom att säkerställa att företagets arbetare 

skall känna en stolthet i att arbeta i Spendrups. Detta genomför Spendrups genom att fördjupa 

sitt arbete för miljöförbättringar, säker arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och jämställdhet.  

 

“För Spendrups handlar det om ett ansvarsfullt uppträdande på marknaden, att säkerställa 
goda arbetsförhållanden där medarbetare trivs, utvecklas och har roligt, att utgöra en positiv 
kraft i lokalsamhället samt att bidra till en social och ekologisk hållbar framtid. Spendrups 
affärsetiska kod innehåller företagets grundläggande policyer inom dessa områden.” - 
Spendrups affärsetiska kod 

 

När ett företag avviker från det som anses vara norm och således bryter mot sina intressenters 

förväntningar beskrivs dess handlingsmönster som oetiskt och dess beteende oacceptabelt 

(Segerlund, 2007). De företag som avviker från denna norm då de har misslyckats att 

internalisera negativa externaliteter och framställts som ansvarslösa enligt media har påverkat 

Spendrups att sträva efter att inte göra samma misstag. För att undvika ett snedsteg har 

Spendrups därför valt att genomföra omfattande riskbedömningar vid nya affärsbeslut. Detta är 

därmed ett sätt för Spendrups att säkerställa att de arbetar enligt samhällets norm och möter 

samtliga normativa tryck som ställs från företagets intressenter.  

 

För att ett företag skall anses som legitimt krävs det att företaget möter det sociala systemets 

förväntningar (Deegan, 2002). Att behålla en stark legitimitet i Spendrups är viktigt, det tar lång 

tid att bygga upp ett bra och legitimt företag samtidigt som man kan rasera varumärket på några 

få minuter genom felaktiga beslut och skandaler. Att arbeta för en stark legitimitet är även extra 

viktigt i ett företag som Spendrups då ägarna väldigt lätt kan identifieras. En mediaskandal 

skulle därför vara förödande och är en skräckbild för Spendrups ägare, varför företaget anser att 

det är väldigt viktigt att möta sina intressenters förväntningar. Ofta gör företag misstaget att anta 

att endast tvångsmedel är de påtryckningar de måste anpassa sig efter (Beliveau, Cottrill och 

O’Neill, 1994), men då normativa tryck har en avgörande roll för hur företaget framställs i 
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sociala sammanhang är det även viktigt för företag att möta dessa tryck (Bondy, Moon och 

Matten, 2012; DiMaggio och Powell, 1983; Greening och Gray, 1994; Beliveau, Cottrill och 

O’Neill, 1994). I det empiriska materialet kan vi utläsa att Spendrups arbetar hårt för att behålla 

sin legitimitet och möta sina intressenters förväntningar, vilket tyder på att Spendrups bedömer 

att normativa tryck är minst lika viktiga att anpassa sig efter som tvingande tryck. Utifrån det 

empiriska materialet kan vi utläsa att normativt tryck påverkar Spendrups i hög grad att 

internalisera negativa externaliteter, då detta tryck utgör basen för deras arbete kring CSR-

relaterade frågor.  

 
“Våra intressenters önskemål och förväntningar utgör basen för vårt arbete med hållbarhet.” 
- Spendrups hållbarhetsredovisning 2012 

 

Utifrån det empiriska materialet ser vi att normativa tryck leder till en hög internalisering, då 

Spendrups högt värderar att svara på omgivningens förväntningar och arbeta enligt normen. 

Precis som det framkommer i litteraturen är ett företags omgivning direkt avgörande för dess 

fortlevnad (Beliveau, Cottrill och O’Neill, 1994). Om Spendrups skulle välja att inte svara på de 

förväntningar som finns hos dessa intressenter och endast agera i lönsamhetssyfte skulle 

företaget, precis som hållbarhetsdirektören Åkesson sagt, direkt drabbas negativt. Spendrups 

produkter skulle exempelvis kunna bojkottas, man skulle förlora konkurrenskraft och 

marknadsandelar, samt att samarbetspartners kanske inte längre skulle vilja ingå samarbeten. 

Detta ser vi som ett svar på varför Spendrups ser det som viktigt att svara på omgivningens 

förväntningar och prioritera detta arbete högt i företaget.  

 

Nedan illustreras sambandet mellan normativa tryck och Spendrups internalisering av negativa 

externaliteter. Vi kan ur denna analys utläsa att Spendrups möter ett högt normativa tryck att 

internalisera negativa externaliteter. Detta då Spendrups intressenter förväntar sig att de skall 

agera ansvarsfullt, vilka är förväntningar som med tiden blivit allt högre. Spendrups arbetar hårt 

för att möta dessa förväntningar genom att föra en dialog med sina intressenter för att prioritera 

de frågor som dessa intressenter anser vara viktiga. Detta tyder således på att Spendrups 

möter ett högt normativt tryck, vilket leder till en hög internalisering av negativa externaliteter. 
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Figur 12: Normativa trycks påverkan i Spendrups internalisering. 

 

Spendrups har en vision att överträffa lagstiftning och regler som påverkar företaget att 

engagera sig inom CSR-relaterade områden. Vi bedömer utifrån denna analys att Spendrups 

gör detta genom att även möta de normativa tryck som ställs på företaget. Dessa institutionella 

tryck är inget som Spendrups tvingas att möta, utan snarare väljer att möta och anpassa sig 

efter.  Genom att internalisera negativa externaliteter till följd av normativa tryck, överträffar 

Spendrups därmed den lägsta nivån som regleras av de institutionella tvingande trycken. Detta 

då normativa tryck innebär förväntningar på en högre nivå av CSR-arbete än vad tvingande 

tryck gör. Spendrups intressenter förväntar sig exempelvis att Spendrups skall redovisa sin 

påverkan på omgivningen i en upprättad hållbarhetsredovisning, vilket inte är något som krävs 

enligt lagstiftning och regler. Då Spendrups väljer att möta både normativa tryck och tvingande 

tryck, väljer således företaget att vara mer ansvarstagande än vad gällande lagstiftning kräver 

och engagerar sig i samhällsnyttiga aktiviteter frivilligt. Detta bedömer vi därmed vara det som 

Spendrups gör utöver den lägsta nivån som anges av tvingande tryck, och Spendrups sätt att 

engagera sig inom CSR. 

 

5.4.3 Internalisering av negativa externaliteter till följd av mimetiska tryck 

I följande avsnitt analyserar vi hur Spendrups internaliserar negativa externaliteter till följd av 

mimetiska tryck. Vi har således kopplat ihop cirklarna internalisering av negativa externaliteter 

och mimetiska tryck som analysmodellen nedan illustrerar.  
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Figur 13: Internalisering av negativa externaliteter till följd av mimetiska tryck. 

 

Utifrån studiens referensram kan vi utläsa att ett företag som agerar ansvarslöst inte bara 

påverkar företaget negativt, utan kan även påverka hela branschen negativt. För att undvika att 

hela branschen påverkas negativt kan därför företag överföra sina metoder att agera 

ansvarsfullt på andra företag (Beliveau, Cottrill och O’Neill, 1994). Dessa överföringsmetoder är 

ett institutionellt tryck som inom denna studie kategoriseras som mimetiskt tryck i enighet med 

DiMaggio och Powell (1983). Detta tryck från andra företag som Spendrups möter utifrån har vi i 

det empiriska materialet svårt att identifiera. Spendrups utsätts inte för några krav från varken 

konkurrenter eller samarbetspartners att internalisera negativa externaliteter. Detta antar vi bero 

på att Spendrups är en av de ledande aktörerna inom bryggeribranschen när det gäller CSR-

arbete och ett ansvarsfullt beteende, och är således inte ett av de företag inom branschen som 

påverkar branschryktet negativt utan snarare påverkar branschryktet positivt. Detta förklarar 

varför Spendrups inte möter något tryck från konkurrenter eller andra aktörer att förbättra sitt 

CSR-arbete, då Spendrups redan har en hög standard gällande ansvarstagande. Däremot kan 

vi utifrån det empiriska materialet utläsa att Spendrups ibland inspireras av andra företags sätt 

att arbeta med CSR, dessa företag är dock inte bryggerikonkurrenter utan andra 

livsmedelsföretag med ett tuffare fokus på CSR. Utifrån det empiriska materialet kan vi dock inte 

utläsa att dessa företag som Spendrups inspirerats av påverkat Spendrups att internalisera 

negativa externaliteter genom ett mimetiskt tryck, då Spendrups huvudsakligen utvecklat sitt 

systematiska CSR-arbete till följd av tvingande tryck och växande normativa tryck.  
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“Spendrups arbete med hållbar utveckling grundar sig på FN:s Global Compacts och 
OECD:s principer för konsument- och allmänintresse, arbetsrätt, miljöpraxis, antikorruption 
och mänskliga rättigheter. Vi strävar efter att tillämpa försiktighetsregeln i alla led, vilket är en 
förutsättning för att kunna vara verksam i livsmedelsbranschen.” - Spendrups 
hållbarhetsredovisning 2012 
 
“Våra intressenters önskemål och förväntningar utgör basen för vårt arbete med hållbarhet.” 
- Spendrups hållbarhetsredovisning 2012 

 

Nedan illustreras det mimetiska tryck som Spendrups möter utifrån och hur det påverkar 

Spendrups att internalisera negativa externaliteter. Utifrån denna analys bedömer vi att 

Spendrups möter ett lågt mimetiskt tryck från andra aktörer inom bryggeribranschen att 

internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet. Spendrups tar inspiration från andra 

företags sätt att arbeta med CSR, men denna inspiration är enligt det empiriska materialet inget 

som påverkar hur Spendrups väljer att internalisera negativa externaliteter. Detta innebär 

således att internaliseringen av negativa externaliteter till följd av mimetiska tryck är låg. 

  

 
Figur 14: Mimetiska trycks påverkan i Spendrups internalisering som kommer utifrån. 

 

Utifrån det empiriska materialet kan vi däremot utläsa att Spendrups är en aktör i 

bryggeribranschen som påverkar andra företag att anta ett ansvarsfullt agerande, det vill säga 

att Spendrups utövar ett mimetiskt tryck på andra företag att agera ansvarsfullt. Detta på grund 

av att Spendrups inte vill riskera att påverkas negativt till följd av att någon annan aktör i 

bryggeribranschen agerar ansvarslöst.  

 

”Man vill ju höja nivån i branschen, för är det någon som sköter sig dåligt så drabbar ju det 
även oss”. – Annika Molander 
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För att Spendrups skall kunna internalisera negativa externaliteter krävs det att Spendrups 

leverantörer och samarbetspartners tar sitt ansvar. Detta på grund av att Spendrups inte kan 

garantera att deras produkter framställts på ett miljövänligt och etiskt sätt om råvarorna som 

används i de färdiga produkterna inte producerats på ett liknande sätt hos leverantörerna. För 

att säkerställa att Spendrups leverantörer agerar på ett ansvarsfullt sätt, och Spendrups därmed 

kan uppfylla sina åtaganden gällande CSR ser vi i det empiriska materialet att Spendrups 

påverkar sina leverantörer och samarbetspartners att agera ansvarsfullt. Detta mimetiska tryck 

som kommer inifrån Spendrups tar sig uttryck i ett omfattande utvärderingssystem som samtliga 

leverantörer och samarbetspartners måste genomgå för att Spendrups skall ingå i ett avtal med 

dem. 

 

“Vi förväntar oss att våra samarbetspartners verkar för att deras affärspartners tar 
miljömässigt- och socialt ansvar. Vi utvärderar våra leverantörer och samarbetspartners på 
ett systematiskt och professionellt sätt ” - Spendrups affärsetiska kod 

  

Utvärderingssystemet omfattar kvaliteten på miljöarbete, hur gällande lagstiftning följs, FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s Barnkonvention och ILO:s riktlinjer om 

grundläggande principer och rättigheter i arbetet. Tre kriterier som särskilt utvärderas vid 

Spendrups val av leverantör eller samarbetspartner är; vilken kvalitet och säkerhet leverantören 

håller på råvaror och ingredienser, vilken miljöpåverkan leverantören ger upphov till samt vilka 

risker för hälsa och säkerhet som leverantörens produkter kan ge upphov till. Detta är ett 

omfattande utvärderingssystem som ställer höga krav på Spendrups leverantörer och 

samarbetspartners att agera ansvarsfullt och på ett liknande sätt som Spendrups engagera sig i 

CSR-relaterade frågor. Ur detta kan vi därför utläsa att Spendrups ställer ett högt mimetiskt 

tryck på andra aktörer inom bryggeribranschen att agera ansvarsfullt. Då det krävs ett högt 

betyg för att ingå i ett bindande avtal med Spendrups leder det således till att den utvärderade 

samarbetspartnern eller leverantören måste internalisera de negativa externaliteter som 

Spendrups kräver. Detta bedömer vi således leda till en hög internalisering av negativa 

externaliteter hos samarbetspartnern eller leverantören, till följd av det mimetiska tryck som 

Spendrups utövar.  

 

Ett annat mimetiskt tryck vi identifierat att Spendrups utövar är de krav Spendrups ställer på 

samtliga transportalternativ som används för att transportera Spendrups produkter. Detta för att 

Spendrups har ett miljömål att i framtiden inte ha något koldioxidutsläpp alls från den egna 

verksamheten. För att Spendrups skall kunna uppfylla detta miljömål måste företaget därmed 

utöva ett mimetiskt tryck på sitt transportföretag. Detta tar sig uttryck i att företaget kräver att det 

anlitade transportföretaget BIBAB även skall arbeta för att minska sina koldioxidutsläpp. 

 

“Distributionen står för ⅔ av transportarbetet inom företaget och för dessa anlitas 
transportföretaget BIBAB. Våra viktigaste miljökrav på dem är att de använder moderna 
lastbilar, satsar på alternativa bränslen samt optimerar transportarbetet så att hög 
fyllningsgrad och effektiv ruttplanering uppfylls. BIBAB:s lastbilsflotta är godkänd miljöklass 
och förnyas löpande med hänsyn till både miljö och trafiksäkerhet.” - Spendrups 
hållbarhetsredovisning 2012 
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Utifrån detta kan vi läsa att Spendrups ställer höga krav på transportföretaget BIBAB att ta 

ansvar för negativa externaliteter i form av koldioxidutsläpp, vilka måste internalisera dessa 

negativa externaliteter för att kunna samarbeta med Spendrups. Detta mimetiska tryck bedömer 

vi således ha skapat en hög internalisering av negativa externaliteter hos BIBAB, då de tvingas 

att möta Spendrups krav att internalisera negativa externaliteter. 

 

Nedan illustreras hur det mimetiska tryck som kommer inifrån Spendrups påverkar andra 

aktörer på marknaden att internalisera negativa externaliteter. Utifrån denna analys kan vi 

utläsa att Spendrups är en viktig aktör inom bryggeribranschen som påverkar andra aktörer att 

agera ansvarsfullt genom att överföra sina metoder på dem genom ett omfattande 

utvärderingssystem, vilket såldes innebär ett högt mimetiskt tryck. Detta tyck leder till en hög 

internalisering hos de berörda aktörerna då de tvingas att internalisera negativa externaliteter 

utifrån detta utvärderingssystem för att ingå i ett bindande avtal. Vi utläser därför att det 

mimetiska tryck som Spendrups utövar på andra aktörer inom bryggeribranschen leder till en 

hög internalisering av negativa externaliteter hos den utvärderade aktören. 

 

 
Figur 15: Mimetiska trycks påverkan i andra aktörers internalisering som kommer inifrån Spendrups. 

  

Utifrån denna analys bedömer vi att det finns ett högt mimetiskt tryck, dock inte utifrån som 

påverkar Spendrups internalisering av negativa externaliteter. Utan att det höga mimetiska 

trycket kommer inifrån Spendrups, som utövar ett högt mimetiskt tryck på andra aktörer som i 

sin tur medför en hög internalisering av negativa externaliteter i dessa aktörers verksamheter. 

Detta tryck sätter Spendrups på andra aktörer för att Spendrups dels vill höja nivån av CSR-

arbete i hela branschen, men även för att Spendrups själva skall kunna uppfylla sina åtaganden 

som ett ansvarsfullt företag. Denna aspekt är viktigt att betona, då vi utifrån det empiriska 
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materialet därmed kan utläsa att ett mimetiskt tryck har en stor påverkan på internalisering av 

negativa externaliteter i företags verksamheter.  

 

Företag kan välja att inte möta dessa mimetiska tryck, och istället samarbeta med andra aktörer 

som inte kräver eller förväntar sig att de skall agera på ett ansvarsfullt sätt gentemot sin 

omgivning. Då ett företag väljer att möta dessa mimetiska tryck bedömer vi, precis som när ett 

företag väljer att möta normativa tryck, att företaget överträffar den lägsta nivån som regleras av 

de tvingande trycken. Detta på grund av att mimetiska tryck kan innehålla förväntningar på en 

högre nivå av CSR-arbete än vad tvingande tryck gör. Spendrups ställer exempelvis ett krav på 

sina transportleverantörer BIBAB att optimera transportarbetet så att en hög fyllningsgrad kan 

uppfyllas för att minska koldioxidutsläppen, vilket inte är ett krav som tvingande tryck ställer. De 

företag som väljer att möta mimetiska tryck väljer således att vara mer ansvarstagande än vad 

som krävs av lagstiftning, och engagerar sig därmed i samhällsnyttiga aktiviteter frivilligt, precis 

som när ett företag väljer att möta normativa tryck. 

 

Spendrups har tidigare visat att företaget överträffar lagstiftning genom att förutom möta 

tvingande tryck även möta de normativa tryck som ställs på företaget. I denna analys kan vi 

utläsa att Spendrups ytterligare överträffar lagstiftningen genom att vara en pådrivande aktör 

gällande CSR-engagemang på hela marknaden. Detta då Spendrups utövar ett mimetiskt tryck 

på andra aktörer, vilket genererar en hög internalisering av negativa externaliteter även i dessa 

aktörers verksamheter. Detta bedömer vi därmed vara något som Spendrups ytterligare gör för 

att internalisera negativa externaliteter och därmed lägger sitt CSR-arbete på en ännu högre 

nivå, då Spendrups verkar för att driva CSR framåt även i andra aktörers verksamheter. 

 

I följande avsnitt förs en analys hur de institutionella trycken kan samverka för att påverka 

Spendrups att internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet och därmed förklarar 

analysmodellens helhet. 

 

5.5. Tryckens samverkan vid internalisering av negativa externaliteter 
När vi analyserat Spendrups internalisering av negativa externaliteter till följd av de olika trycken 

har vi sett att tvingande tryck enligt Spendrups inte ses som CSR, men att detta tryck ändå 

lägger en grund till Spendrups sätt att arbeta med CSR-relaterade frågor och således är 

relevant att behandla i en fortsatt analys. Spendrups anser precis som McWilliams, Siegel och 

Wright (2006) att CSR är vad företag gör utöver vad som krävs enligt lag, och därför ser vi att 

CSR i Spendrups är de aktiviteter företaget gör som ett svar på framförallt normativa tryck, men 

även det mimetiska tryck som Spendrups utövar för att påverka andra aktörer att internalisera 

negativa externaliteter. Med tvångsmedlets påverkan på Spendrups grundläggande sätt att 

hantera CSR-relaterade frågor och de övriga två tryckens krav på att arbeta med dessa frågor 

på ett systematiskt sätt ser vi att samtliga tre tryck på många sätt samverkar för att få 

Spendrups att internalisera negativa externaliteter. Därför ser vi det som relevant att i detta 

avsnitt lyfta vårt fokus och analysera hela analysmodellen, alltså hur alla de institutionella 

trycken tillsammans påverkar internaliseringen av negativa externaliteter.  
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Figur 3: Analysmodell. 

 

Nedan illustreras hur de tre trycken samverkar med varandra. Trycken illustreras precis som 

tidigare i form av cirklar, men här ser man tydligt att trycken på olika sätt överlappar varandra. 

Där tvingande tryck och normativa tryck överlappar varandra skall vi analysera hur dessa två 

tryck samverkar för att få Spendrups att internalisera negativa externaliteter. Där normativa 

tryck och mimetiska tryck överlappar varandra skall vi som fortsättning analysera hur dessa två 

tryck samverkar för att få Spendrups att internalisera negativa externaliteter. Där mimetiska 

tryck och tvingande tryck överlappar varandra skall vi även analysera hur dessa två tryck 

tillsammans påverkar Spendrups internalisering av negativa externaliteter. Som avslutning skall 

vi även analysera den del av modellen där alla tre tryck överlappar varandra, och således 

analysera hur alla tryck tillsammans påverkar Spendrups internalisering av negativa 

externaliteter.  
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Figur 16: Tryckens samverkan vid Spendrups internalisering. 

5.5.1 Samverkan mellan tvingande tryck och normativa tryck 
“Många reagerar när saker går snett. Om det är många som bryter mot de lagar och regler 
som finns så kommer ju politiker tillslut att höja kraven. Det drabbar ju då oss som försöker 
följa de regler som finns” - Annika Molander. 
 
”Man vill ju höja nivån i branschen, för är det någon som sköter sig dåligt så drabbar ju det 
även oss”. – Annika Molander 

  

Kommunikationsdirektören Molander berättar att företags ansvarslöshet lett till att högre krav 

ställs genom lagar och regler, vilket gjort att det med tiden blivit allt fler lagar och regler som styr 

företags ansvarstagande. Precis som tvångsmedlen ökat med tiden beskriver 

hållbarhetsdirektören Åkesson och kommunikationsdirektören Molander att förväntningarna i 

Spendrups omgivning också ökat. Detta ser vi beror på att det idag finns en norm för hur företag 

bör agera, och när företag agerar ansvarslöst ökar de krav och förväntningar som finns i 

företagets omgivning.  

 

“Det finns ju en stolthet i att jobba i ett företag som är bra. Och tvärtom om man missköter 
sig. Det är lättare att rekrytera medarbetare till ett företag som har ett gott anseende och 
som man vet har ett bra, ambitiöst program. Det här är en viktig del som jag kan säga blivit 
viktigare med tiden.” - Claes Åkesson 

 

Företag skall agera på ett sätt som är acceptabelt och här kan vi se att tvingande tryck och 

normativa tryck samverkar för att upprätthålla ett accepterat beteende hos företag. På detta sätt 

samverkar alltså tvingande tryck och normativa tryck för att få Spendrups att internalisera 

negativa externaliteter. 
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“Spendrups arbete med hållbar utveckling grundar sig på FN:s Global Compacts och 
OECD:s principer för konsument- och allmänintresse, arbetsrätt, miljöpraxis, antikorruption 
och mänskliga rättigheter. Vi strävar efter att tillämpa försiktighetsregeln i alla led, vilket är en 
förutsättning för att kunna vara verksam i livsmedelsbranschen.” - Spendrups 
hållbarhetsredovisning 2012 

 

Spendrups har i sitt CSR-arbete utgått ifrån FN:s Global Compact, vilket i denna studie klassas 

som tvingande tryck. Genom att utgå från de tio grundläggande principer som finns i FN:s 

Global Compact har Spendrups identifierat vart företaget lämnar ett externt avtryck. Utifrån 

detta har Spendrups utformat sin affärsetiska kod som beskriver hur man skall arbeta för att ta 

ansvar för dessa externa avtryck. Hur Spendrups sedan prioriterar detta arbete utgår från 

omgivningens förväntningar. 

 

“Prioriteringen av olika hållbarhetsfrågor utgår från intressenternas behov och förväntningar.”  
- Spendrups hållbarhetsredovisning 2012 

  

Här ser vi en tydlig samverkan mellan tvingande tryck och normativa tryck vid Spendrups 

internalisering av negativa externaliteter. Detta genom ett tvingande tryck som får Spendrups att 

förstå vilka negativa externaliteter verksamheten ger upphov till och hur man skall arbeta för att 

internalisera detta, samt genom ett normativt tryck som påverkar hur Spendrups prioriterar vilka 

externaliteter som är viktigast att internalisera.  

 

Enligt Spendrups ser man tvingande tryck som den lägsta nivån på sitt CSR arbete. Detta 

betyder att man i grund och botten utgår ifrån tvingande tryck gällande CSR-relaterade frågor, 

men att företagets CSR-aktiviteter sedan lägger sig på en högre nivå än vad som enligt lag 

krävs. Denna högre nivå är ett resultat av att Spendrups ser det som viktigt att svara på 

omgivningens förväntningar, vilket är normativa tryck. Vi ser alltså att tvingande tryck och 

normativa tryck kan samverka genom att tvingande tryck lägger en grund, alltså något som 

Spendrups måste göra, och när Spendrups sedan svarar på de höga förväntningar som finns i 

omgivningen blir alltså denna högre nivå på Spendrups internalisering av negativa externaliteter 

ett resultat av normativa tryck.  

 

5.5.2 Samverkan mellan normativa tryck och mimetiska tryck 
Idag finns det en norm i samhället gällande att företag skall engagera sig i samhällsnyttiga 

aktiviteter och agera ansvarsfullt gentemot sin omgivning (Segerlund, 2007). Ett företag som 

bryter mot detta kan därför förlora sin legitimitet, vilket inte bara påverkar företaget utan även 

kan medföra ett dåligt rykte för hela branschen och således påverka dess konkurrenter negativt 

(Deegan, 2007). Spendrups är ett företag som vill internalisera negativa externaliteter som 

företaget ger upphov till genom att svara på de normativa tryck som finns i samhället. När andra 

bryggerier väljer att bortse från dessa negativa externaliteter kan även Spendrups påverkas 

negativt då omgivningen kan dra slutsatsen att hela bryggeribranschen är ansvarslös. 

 

”Man vill ju höja nivån i branschen, för är det någon som sköter sig dåligt så drabbar ju det 
även oss”. – Annika Molander 
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Detta innebär att Spendrups vill höja nivån i hela branschen och skapa ett gott rykte för 

branschen som helhet, för att visa att företaget möter de krav och förväntningar som 

omgivningen har på dem. Detta är därmed en situation där normativa tryck samverkar med 

mimetiska tryck, då Spendrups påverkar andra aktörer inom branschen genom att vara ett 

föredöme för att svara på omgivningens förväntningar och krav. 

 

Spendrups vill vara det bästa dryckesföretaget på marknaden. Genom denna vision anser 

företaget att de även måste sträva efter att vara det mest ansvarstagande företaget. Detta gör 

Spendrups genom att vara lyhörd för sina intressenters behov och förväntningar och 

internaliserar negativa externaliteter i sin verksamhet som deras intressenter förväntar sig att 

företaget skall göra. Spendrups är ett livsmedelsproducerande företag vilket innebär att 

företaget arbetar med många leverantörer som även kan ses som aktörer på 

bryggerimarknaden. För att Spendrups skall kunna infria sitt åtagande om att internalisera 

negativa externaliteter och möta det normativa trycket från dess omgivning, krävs således att 

Spendrups leverantörer och övriga affärspartners agerar ansvarsfullt. Spendrups skulle inte 

kunna stå för en ansvarsfull verksamhet och möta det normativa trycket fullt ut, om det visade 

sig att Spendrups struntade i att deras affärspartners agerade ansvarslöst. Spendrups produkter 

består delvis av råvaror inköpta från leverantörer, om dessa skulle visa sig vara producerade på 

ett sätt där negativa externaliteter inte internaliserats skulle det således innebära att Spendrups 

inte skulle kunna garantera sina kunder och slutkonsumenter det företaget lovat. Det vill säga 

produkter som framställts på ett bra sätt med liten påverkan på omgivningen. För att kunna 

infria sina åtaganden att svara på omgivningens förväntningar och agera ansvarsfullt 

säkerställer därför Spendrups att deras affärspartners också gör det. Detta genom en 

enkätundersökning vid samtliga avtal, som även binder partnern till att aktivt arbeta med CSR-

relaterade områden då denna enkät utgör material för det bindande avtalet. 

 

“Vi förväntar oss att våra samarbetspartners verkar för att deras affärspartners tar 
miljömässigt- och socialt ansvar. Vi utvärderar våra leverantörer och samarbetspartners på 
ett systematiskt och professionellt sätt.” - Spendrups affärsetiska kod 

  

Detta utläser vi vara ännu en situation där normativa tryck och mimetiska tryck samverkar, då 

Spendrups påverkar andra aktörer på marknaden att agera ansvarsfullt för att Spendrups själva 

skall kunna möta de normativa trycken i form av omgivningens förväntningar.  

 

5.5.3 Samverkan mellan mimetiska tryck och tvingande tryck 
Som vi tidigare nämnt har företags ansvarslöshet lett till högre ställda krav genom tvingande 

tryck. Precis som Spendrups kommunikationsdirektör Molander berättat, leder andra företags 

ansvarslöshet till att även Spendrups ställs inför ett ökade tvingande tryck. 

  

“Många reagerar när saker går snett. Om det är många som bryter mot de lagar och regler 
som finns så kommer ju politiker tillslut att höja kraven. Det drabbar ju då oss som försöker 
följa de regler som finns” - Annika Molander. 
  
”Man vill ju höja nivån i branschen, för är det någon som sköter sig dåligt så drabbar ju det 
även oss”. – Annika Molander 
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För att påverka andra företag att ta sitt ansvar och internalisera negativa externaliteter arbetar 

Spendrups för att överföra sina metoder på andra företag i ett mimetiskt tryck. Vi ser här att 

tvingande tryck och mimetiska tryck samverkar för att få företag att ta ansvar och internalisera 

negativa externaliteter. Denna samverkan tar sig uttryck genom tvingande tryck som 

tillsammans med det mimetiska trycket vill påverka företag att anta ett korrekt beteende. Det 

mimetiska tryck Spendrups utövar gentemot andra företag påverkar inte bara deras 

internalisering av negativa externaliteter, utan även Spendrups egna. Detta genom att 

Spendrups måste försäkra sig om att alla negativa externaliteter deras verksamhet ger upphov 

till internaliseras. Spendrups tar sitt ansvar för externaliteter från den egna produktionen till 

färdig produkt hos kund, men för att säkerställa en produktionsprocess som helt och hållet 

internaliserar de negativa externaliteter den ger upphov till blir det även viktigt för Spendrups att 

se till att de leverantörer som levererar råvaror internaliserar de negativa externaliteter deras 

produktion ger upphov till. För att påverka sina leverantörer att internalisera negativa 

externaliteter utövar Spendrups ett mimetiskt tryck i form av det utvärderingssystem vi tidigare 

nämnt. 

  

“Vi förväntar oss att våra samarbetspartners verkar för att deras affärspartners tar 
miljömässigt- och socialt ansvar. Vi utvärderar våra leverantörer och samarbetspartners på 
ett systematiskt och professionellt sätt ” - Spendrups affärsetiska kod 

  

Detta utvärderingssystem, eller mimetiska tryck, samverkar med tvingande tryck genom att det 

bygger på hur leverantörerna följer gällande lagstiftning, FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter, FN:s Barnkonvention samt ILO:s riktlinjer om grundläggande principer och 

rättigheter i arbetet.  

 

Precis som vi tidigare behandlat i analysen, ses tvingande tryck som den lägsta nivån på 

Spendrups CSR-arbete. Detta tryck lägger således en grund, men eftersom CSR-arbetet alltid 

lägger sig på en högre nivå än vad som krävs enligt lag är det alltså ett annat tryck som lägger 

sig på denna grund och skapar denna högre nivå. Då Spendrups ser det som viktigt att 

branschen ska uppfattas som legitim ser vi att denna högre nivå delvis är ett resultat av det 

mimetiska tryck som Spendrups sätter på andra företag. 

 

5.5.4 Samverkan mellan samtliga tryck 
Då vi analyserat hur två av trycken samverkar med varandra vid Spendrups internalisering har 

vi identifierat ett citat som förekommer under samtliga tre kombinationer, alltså tvingande 

tryck/normativa tryck, normativa tryck/mimetiska tryck samt mimetiska tryck/tvingande tryck. Vi 

har även identifierat en specifik aktivitet som inte framkommer under samtliga kombinationer, 

men där det ändå finns en samverkan mellan de tre trycken i Spendrups internalisering av 

negativa externaliteter.  

 

”Man vill ju höja nivån i branschen, för är det någon som sköter sig dåligt så drabbar ju det 
även oss”. – Annika Molander 

 



82 
 

Något som framkommit tidigare i analysen är att andra företags ansvarslöshet lett till att högre 

krav ställs på alla företag genom tvingande tryck, något som givetvis drabbar Spendrups som 

faktiskt följer de lagar och regler som finns. Andra företags ansvarslöshet har även gjort att 

omgivningen ställer högre krav på företag att ta ansvar för negativa externaliteter. För att 

uppfylla de förväntningar som finns i samhället ser Spendrups det som viktigt att svara på de 

tryck som ställs. Spendrups ser det även som viktigt att påverka andra företag att svara på 

dessa tryck och agera på ett ansvarsfullt sätt, detta för att Spendrups egna internalisering 

många gånger hänger på att även deras leverantörer och samarbetspartners internaliserar 

negativa externaliteter. Trycken samverkar här i Spendrups internalisering av negativa 

externaliteter genom att tvingande tryck och normativa tryck ställer krav på att Spendrups skall 

internalisera negativa externaliteter, något som Spendrups bara kan göra fullt ut om Spendrups 

genom mimetiska tryck påverkar leverantörer och samarbetspartners att göra detsamma. 

  

“Vi förväntar oss att våra samarbetspartners verkar för att deras affärspartners tar 
miljömässigt- och socialt ansvar. Vi utvärderar våra leverantörer och samarbetspartners på 
ett systematiskt och professionellt sätt.” - Spendrups affärsetiska kod 

 

I ovanstående citat kan vi utläsa en samverkan mellan de tre trycken. Denna samverkan tar sig 

uttryck i att Spendrups arbetar för att möta normativa tryck genom att svara på sin omgivnings 

förväntningar. För att kunna svara på dessa förväntningar måste Spendrups se till att samtliga 

leverantörer gör detsamma genom ett mimetiskt tryck. Det mimetiska tryck som Spendrups 

sätter på sina leverantörer görs i form av den utvärderingsprocess som bygger på tvingande 

tryck i form av hur leverantörerna följer gällande lagstiftning, FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter, FN:s Barnkonvention samt ILO:s riktlinjer om grundläggande principer och 

rättigheter i arbetet. 
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6. Slutsatser 

 

I följande kapitel återkopplas studiens analys till studiens problem och syfte genom en 

presentation av slutsatser för studien. Inledningsvis presenteras en slutsats om hur Spendrups 

skapat en rutin för att internalisera negativa externaliteter. Detta följs sedan av slutsatser om de 

institutionella tryckens roll och betydelse i denna internalisering. Kapitlet avslutas med en 

modell som grafiskt illustrerar hur vi i denna studie dragit slutsatser om hur tvingande tryck, 

normativa tryck samt mimetiska tryck påverkat Spendrups att internalisera negativa 

externaliteter. 

I denna studie framkommer det att fallföretaget Spendrups väljer att internalisera negativa 

externaliteter som företaget ger upphov till genom att systematiskt arbeta med CSR-relaterade 

områden. Företaget utvecklade sitt systematiska CSR-arbete genom att först identifiera vilka 

CSR-frågor som var viktiga för just Spendrups. I denna identifiering framkommer det att 

företaget främst ger upphov till negativa externaliteter som drabbar miljön i form av utsläpp och 

koldioxidpåverkan, samt samhället då försäljning av alkoholprodukter kan medföra olika 

skadliga effekter vid ett missbruk. Utifrån denna identifiering fastställde sedan Spendrups en 

affärsetisk kod som innehåller CSR-policyer om dessa viktiga frågor, vilken styr hur hela 

företaget arbetar med att internalisera negativa externaliteter som verksamheten ger upphov till. 

För att dessa CSR-policyer skall efterlevas i hela verksamheten översätts varje policy till 

konkreta mål och handlingsplaner, vilka sedan följs upp och säkerställs. Spendrups arbetar 

slutligen för att utveckla sitt CSR-arbete genom att förbättra dessa mål. Detta beskriver den 

rutin av aktiviteter som Spendrups arbetar med för att internalisera negativa externaliteter i sin 

verksamhet, som denna studie delvis syftade att skapa ökad kunskap och förståelse för.  

 

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att företag kan internalisera negativa externaliteter genom att 

skapa en rutin vilken består i att; 1) identifiera vilka negativa externaliteter som verksamheten 

ger upphov till, 2) utveckla policyer som styr hur företaget skall arbeta för att internalisera dessa 

negativa externaliteter, 3) utveckla mål och handlingsplaner för respektive policy, 4) följa upp 

målen för att säkerställa att dessa handlingsplaner efterföljs i hela verksamheten, 5) 

kontinuerligt arbeta för att utveckla och förbättra sitt arbete med att internalisera negativa 

externaliteter. 

 

I denna studie tyder det empiriska materialet på att denna rutin som Spendrups utvecklat för att 

internalisera negativa externaliteter, kan förklaras med utgångspunkt i institutionell teori utifrån 

institutionella tryck. Vi kan i denna studie dra slutsatsen att Spendrups möter höga tryck i form 

av tvingande tryck, vilka har en oinskränkt påverkan på Spendrups som leder till en hög 

internalisering av negativa externaliteter. Ännu en slutsats vi kan göra i denna studie är att 

Spendrups möter ett högt normativt tryck, vilket leder till en hög internalisering av negativa 

externaliteter. Detta på grund av att Spendrups intressenters förväntningar värderas högt inom 

Spendrups, och är således tryck som Spendrups väljer att möta. När det gäller mimetiska tryck 

kan vi dra slutsatsen att Spendrups möter ett lågt sådant tryck utifrån, vilket även leder till en låg 

internalisering av negativa externaliteter då detta tryck inte återspeglas i Spendrups 
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internalisering. Detta kan förklaras genom att Spendrups redan har en hög internalisering av 

negativa externaliteter och att andra aktörer ser Spendrups som en inspirationskälla, snarare än 

en aktör som måste utveckla sitt arbete med att internalisera negativa externaliteter. Vi kan 

däremot dra slutsatsen att Spendrups är en pådrivande aktör på marknaden som vill främja en 

högre internalisering av negativa externaliteter. Detta gör Spendrups genom att skapa ett 

mimetiskt tryck inifrån för att överföra sina metoder på andra aktörer på marknaden, vilket leder 

till en hög internalisering av negativa externaliteter i dessa aktörers verksamheter. Slutligen kan 

vi utifrån analysen även dra slutsatsen att trycken många gånger samverkar för att få 

Spendrups att internalisera negativa externaliteter. Detta för att aktiviteter till följd av Spendrups 

svar på ett tryck även faller in under anda tryck som svar på dessa.  

 

Utifrån detta kan vi i denna studie dra slutsatsen att institutionella tryck har en stor betydelse när 

Spendrups utvecklat rutiner för att internalisera negativa externaliteter, då Spendrups 

internalisering av negativa externaliteter är en följd av att Spendrups svarat på de institutionella 

tryck som företaget mött. Utifrån studiens resultat har det framkommit att tvingande tryck är 

tryck som Spendrups anser vara en lägsta nivå för att internalisera negativa externaliteter, som 

alla företag måste möta. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att tvingande tryck utgör grunden för 

den internalisering av negativa externaliteter som ett företag måste göra. I studiens resultat har 

det även framkommit att nivån på Spendrups CSR-arbete ligger på en högre nivå än denna 

grund som utgörs av tvingande tryck, då Spendrups även valt att svara på normativa tryck. Vi 

drar således slutsatsen att internalisering av negativa externaliteter till följd av normativa tryck 

lägger sig på än högre nivå än tvångsmedlets grundnivå. Utöver att överträffa lagstiftningen 

genom att svara på normativa tryck framkommer det i studiens resultat att Spendrups utövar ett 

mimetiskt tryck på andra aktörer, vilket leder till en hög internalisering av negativa externaliteter 

i även andra aktörers verksamheter. Slutsatsen gällande mimetiska tryck är således att detta tar 

Spendrups internalisering av negativa externaliteter till en ännu högre nivå. Detta för att 

Spendrups egentligen inte måste sätta detta tryck på andra aktörer och således gör detta av 

egen fri vilja för att driva internaliseringen av negativa externaliteter vidare. Nedan illustreras 

studiens slutsatser gällande nivån på Spendrups CSR-arbete och internaliseringen av negativa 

externaliteter. 
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Figur 17: De institutionella tryckens påverkan i internaliseringen. 

 

På den lägsta nivån finns tvingande tryck som utgör själva grunden för Spendrups 

internalisering, alltså det företag måste göra. På en högre nivå lägger sig Spendrups svar på 

normativa tryck som leder till en hög internalisering i den egna verksamheten, alltså det företag 

kan välja att göra för att ytterligare internalisera negativa externaliteter. På den högsta nivån 

ligger det mimetiska tryck som Spendrups sätter på andra företag, då detta tryck leder till en 

högre internalisering av negativa externaliteter även i andra aktörers verksamhet. Detta kapitel 

besvarar studiens problemställning, “Vad gör företag för att internalisera negativa externaliteter i 

sin verksamhet till följd av institutionella tryck?”, genom att beskriva hur Spendrups skapar 

rutiner för att internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet, samt förklara vilken roll 

institutionella tryck har i denna internalisering. 
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7. Diskussion 

 

I följande kapitel förs en diskussion om studien som helhet. Kapitlet inleds med att diskutera de 

metodologiska begränsningar som finns i denna studie. Detta följs av en diskussion om 

intressanta observationer som gjorts inom studien, men som inte direkt kunde härledas till 

studiens problemställning och syfte. Därefter diskuteras vilka teoretiska och empiriska 

implikationer denna studie medför, följt av förslag på fortsatt forskning. 

Inom denna studie har vi genomfört tre intervjuer, vilket kan diskuteras huruvida det för oss 

utgjort en metodmässig begränsning eller inte. Tre intervjuer kan anses som ett litet antal att 

grunda en studie på. I denna studie valdes därför intervjupersoner ut selektivt och endast 

intervjupersoner som var väl insatta i Spendrups arbete med internalisering av negativa 

externaliteter intervjuades. På detta sätt kunde vi säkerställa att vi genom intervjuerna kunde få 

viktig information som kunde bidra till att uppfylla studiens syfte och besvara 

problemställningen. Samtliga intervjupersoner gav liknande svar på de frågor som ställdes. Fler 

intervjuer tror vi därmed inte skapat någon ny kunskap utan endast bekräftat vad 

intervjupersoner berättat. Vi väljer därför att se det som att vi genom dessa tre intervjuer nådde 

en empirisk mättnad och att fler intervjuer således inte hade bidragit till en djupare kunskap och 

förståelse för hur Spendrups internaliserar negativa externaliteter, till följd av institutionella tryck. 

I denna studie har vi utöver de intervjuer som utgör studiens primärdata även använt oss av 

sekundärdata i form av de offentliga dokument som finns tillgängliga på Spendrups hemsida. 

Dessa dokument rör hur Spendrups arbetar med CSR-relaterade frågor och vilka tryck företaget 

möter gällande dessa. Vi har således fått värdefull information ur dessa dokument, vilket kan 

ses som kompensation för de få intervjuer som gjorts. De offentliga dokument som studerades 

genererade samma information gällande Spendrups CSR-arbete som de tre intervjuerna, vilket 

vi ser som ytterligare ett argument för att studien nådde en empirisk mättnad. 

 

Vid studiens datainsamling valde vi att utgå från studiens analysmodell för att säkerställa att vi 

endast samlade in datamaterial som var relevant för studiens syfte. Detta innebar således att 

viss information utelämnades, då denna information inte direkt kunde hänföras till studiens syfte 

och därmed inte skapa en möjlighet att besvara studiens problemställning. En intressant 

observation i detta utelämnade material är att Spendrups indikerar att många av de aktiviteter 

som företaget gör för att internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet faktiskt utförs 

utifrån företagets egen vilja att göra rätt, vilket Spendrups benämner som företagets 

värdegrund. Enligt Spendrups är således all internalisering inte ett resultat av svar på yttre tryck, 

utan att Spendrups faktiskt självmant vill internalisera negativa externaliteter oavsett om det 

finns ett institutionellt tryck eller inte. Om detta stämmer kan man därmed diskutera synsättet att 

företag sällan gör något de inte är tvungna till, vilket detta i sådana fall tyder på att de kan göra. 

Detta innebär därmed att företag möjligtvis inte alltid agerar ansvarsfullt på grund av att 

institutioner påverkar dem att göra det. Detta på grund av att företaget själva har en vilja att 

göra rätt och således inte styrs av institutioner, utan snarare av sin egen värdegrund att agera 

ansvarsfullt.  
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Tidigare forskning om Corporate Social Responsibility med ett institutionellt perspektiv har gjorts 

i liten utsträckning, vilket är ett förbiseende då forskare menar att institutionell teori kan fungera 

som ett viktigt objektiv att förklara vad och varför ett företag gör för att internalisera negativa 

externaliteter i sin verksamhet. De studier som gjorts med institutionell teori som angreppssätt 

har i synnerhet fokuserat på skillnader i CSR-aktiviteter mellan länder beroende på hur starka 

institutioner det finns i företagens omgivning. Denna studie har bidragit med praktisk och 

teoretisk kunskap om vad ett företag gör för att internalisera negativa externaliteter till följd av 

institutionella tryck, vilket vi inte finner i tidigare forskning. Denna studie har genererat ökad 

kunskap och förståelse för att beskriva vad företag gör för att internalisera negativa 

externaliteter, då vi i denna studie identifierat aktiviteter Spendrups gör för att internalisera 

negativa externaliteter. Dessa identifierade aktiviteter beskrivs i en rutin vilket innebär att 

studien bidrar med en beskrivning över en rutin för att internalisera negativa negativiteter som 

många företag saknar och som anses vara orsaken till att många företag väljer att bortse från 

externaliteter. Studiens praktiska bidrag är således att resultatet från denna studie kan fungera 

som vägledning för företag som vill internalisera negativa externaliteter, men inte vet hur de 

skall upprätta rutiner för att göra det. Denna studie har även genererat ökad kunskap och 

förståelse för att förklara hur institutionella tryck påverkar denna rutin som företag väljer att 

skapa för att internalisera negativa externaliteter. Resultatet från denna studie påvisar att 

företags internalisering påverkas i hög grad av institutionella tryck och förklarar således varför 

företag väljer att internalisera negativa externaliteter i sin verksamhet. Då tidigare studier som 

behandlar negativa externaliteter främst beskrivit vad externaliteter är, hur de uppkommer, 

vilken part som får betala kostnaden till följd av den, samt betonar vikten av att internalisera 

dem, påvisar denna studie ett resultat som i tidigare studier inte uppmärksammats och utgör 

således studiens teoretiska bidrag. Detta då studien förklarar de institutionella tryckens 

påverkan i internaliseringen. 

 

I denna studie har vi kommit fram till att Spendrups möter höga tvingande tryck och höga 

normativa tryck, vilket leder till en hög internalisering av negativa externaliteter i Spendrups 

verksamhet. Ett förslag på fortsatt forskning är att studera hur internaliseringen av negativa 

externaliteter ser ut i ett företag som möter låga tvingande tryck och låga normativa tryck, för att 

studera om internaliseringen av negativa externaliteter då blir låg. Vidare har vi kommit fram till 

att Spendrups möter ett lågt mimetiskt tryck från andra företag, vilket leder till en låg 

internalisering. Utifrån detta har vi ett andra förslag för fortsatt forskning, vilket innefattar att 

studera ett företags internalisering av negativa externaliteter som möter ett högt mimetiskt tryck. 

Detta för att studera om höga mimetiska tryck leder till en hög internalisering eller om mimetiska 

tryck har en lägre påverkan än de övriga trycken och således leder till en lägre internalisering 

oavsett om trycket är högt eller lågt. I denna studie såg vi att det mimetiska tryck som 

Spendrups utövar på andra aktörer, leder till en hög internalisering i dessa aktörers 

verksamheter då de tvingas att internalisera negativa externaliteter för att avtala med 

Spendrups. En sådan forskning skulle därmed kunna bekräfta om denna höga internalisering 

som Spendrups skapar genom ett mimetiskt tryck endast berör Spendrups omgivning, eller om 

ett sådant mimetiskt tryck påverkar hela marknaden. Enligt den observation vi gjort i det 

utelämnade datamaterialet, där en viss del av Spendrups internalisering enligt företaget själv 

görs utifrån deras egen vilja och värdegrund, har vi ett tredje och sista förslag på fortsatt 
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forskning, vilket innebär att studera om företag frivilligt internaliserar negativa externaliteter. Om 

det skulle visa sig att företag faktiskt gör det skulle resultatet av en sådan studie kunna 

motbevisa synsättet att företag inte gör saker de inte är tvungna till, och att institutioner endast 

delvis påverkar företag att agera på ett visst sätt.  
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Bilaga - Intervjuguide 
I detta avsnitt presenteras en intervjuguide som använts i samband med intervjuerna i studien. 

Vi har valt att utforma en guide som på ett strukturerat sätt genomgår olika teman, vilka är 

relevanta för studien. Under respektive tema finns ett antal frågeställningar som är viktiga att 

söka svar på för att kunna besvara studiens problemställning och uppfylla dess syfte. 

 

1. Bakgrundsfakta om intervjupersonen 
 

1. Hur länge har du arbetat på Spendrups? 

 

2. Vad är din yrkesroll i organisationen? 

 

3. Kan du beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

4. Vad är din roll i Spendrups CSR-arbete?  

 

5. Hur har Spendrups engagemang inom CSR påverkat dina arbetsuppgifter?  

 

2. CSR i Spendrups 
 

1. Hur definieras CSR i Spendrups?  

 

2. Vad gör Spendrups för att ta sitt sociala ansvar?  

 

3. Spiller Spendrups över externa kostnader på en tredje part? 

 

4. Hur internaliseras dessa kostnader som spiller över på en tredje part i Spendrups 

verksamhet? 

 

5. Hur har denna institutionalisering påverkat Spendrups vardagliga verksamhet? 

 

6. Vilka reaktioner har Spendrups mött från sin omgivning till följd av att internalisera externa 

kostnader?  

 

7. Varför uppstod det ett behov/intresse av att internalisera externa kostnader?  

 

8. Hur länge har Spendrups haft ett aktivt CSR-arbete? 

 

9. Anser du att det har blivit viktigare med tiden för företag att engagera sig inom CSR?  

 

10. Är CSR-engagemang högt prioriterat i Spendrups?  
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11. Omfattas samtliga bolag och avdelningar i koncernen av Spendrups affärsetiska kod? 

 

12. Hur arbetar Spendrups för att den enskilde medarbetaren skall dela de grundläggande 

värderingarna som anges i Spendrups affärsetiska kod? 

 

3. Institutionella tryck 
 

1. Möter Spendrups ett tryck utifrån sin omgivning att ta sitt sociala ansvar?  

 

2. Finns det lagstiftning som reglererar företags sociala ansvar som Spendrups måste ta hänsyn 

till i sin dagliga verksamhet?  

 

3. Förekommer andra typer av regleringar från icke-statliga organisationer som Spendrups 

måste ta hänsyn till i sin vardagliga verksamhet?  

 

4. Försöker Spendrups att överträffa lagstiftningen och ta ett större ansvar än vad som krävs?  

 

5. Anser du att det finns en norm för hur företag i Spendrups bransch bör agera?  

 

6. Förekommer det att Spendrups leverantörer kräver en viss nivå av socialt ansvarstagande för 

att ingå ett samarbete?  

 

7. Finns det ett intresse från Spendrups medarbetare att agera ansvarsfullt? 

 

8. Upplever Spendrups en ökad efterfrågan på produkter som framställts på ett etiskt sätt?  

 

9. Finns det ett krav från Spendrups ägare att Spendrups skall uppfattas som ett legitimt 

företag?  

 

10. Har Spendrups funnit inspiration/tagit efter andra inom branschen som också engagerar sig 

inom CSR?  

 

11. Arbetar Spendrups för att andra företag inom branschen skall ta sitt sociala ansvar?  

 

12. Hur utvärderar Spendrups sina underleverantörer angående dess sociala ansvar?  

 

13. Har andra företags ansvarslöshet som uppmärksammats inom media påverkat Spendrup?  

 

14. Anses det viktigt för Spendrups att svara på omgivningens krav och förväntningar angående 

ansvarstagande?  

 

15. Hur skulle Spendrups påverkas om företaget inte svarade på omgivningens krav och 

förväntningar? 


