
 
 

 
Mittuniversitetet – Sundsvall 
Institutionen för Medie- och  
Kommunikationsvetenskap 
Kandidatuppsats, 15 Hp, HT 2008 

 
 
 
 

 

”Alla vet vad det är, men ingen vet vad det är” 
CSR 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Författare:        Stefan Tärnhuvud 
                         Efsane Uyar 
 
Handledare:      Ann T. Ottestig 
Examinator:      Elisabeth Stúr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alla vet vad det är, men ingen vet vad det är Tärnhuvud & Uyar 

 

 2 

Förord 
 
 
Under vår tid med vår uppsats har vi haft en hektisk men innehållsrik tid med en del 
uppoffringar. Dock rodde vi arbetet i hamn och det inte utan hjälp från några speciella 
personer. 
 
Vi vill tacka: 
 
Ann T. Ottestig, vår handledare som har lett oss igenom den hårda perioden och som har 
bidragit oss med goda råd. 
 
Våra informanter, Andreas Fogelberg, Helene Samuelsson, Katarina Skalare, Michelle Von 
Gyllenpalm, Yogi Pillay och Sara Vikman. Utan er assistans hade inte denna undersökning varit 
möjlig att göra. Vi tackar er för att ni ställde upp på våra intervjuer. 
 
Vi vill också tacka våra familjer som har haft överseende med vårt hårda arbete under perioden 
med uppsatsskrivandet.  
 
Sundsvall, den 12 december 2008 

 

 

Stefan Tärnhuvud   Efsane Uyar 

stefan.tarnhuvud@gmail.com  efsane.uyar@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alla vet vad det är, men ingen vet vad det är Tärnhuvud & Uyar 

 

 3 

Sammanfattning 
 
Coporate Social Responsibility (CSR) har funnits i många årtionden men har de 
senaste åren fått ett rejält uppsving i företagsvärlden. Kraven på företagen att erbjuda 
mer än bara produkter och tjänster ökar från samhället och ofta tvingas företag ta 
ansvar för den påverkan de gör på samhälle och omvärld på grund av det. För att 
fortsätta ha hög lönsamhet och försöka skaffa sig fördelar mot sina konkurrenter har 
CSR blivit ett ämne som hamnat högt på agendan hos de stora bolagen. 
 
CSR har blivit allt viktigare på senare tid och för företag som är inom en 
miljöpåverkande bransch har det blivit av största vikt att ta ansvar för den påverkan 
man gör. Att se hur dessa företag definierar begreppet och hur de kommunicerar det 
är vad som lyfts fram i den här studien. Vi undersöker också hur CSR-ansvaret är 
kopplat till företagets värderingar och hur de arbetar med CSR. För att besvara 
studiens frågeställningar har vi genomfört kvalitativa samtalsintervjuer med CSR-
ansvariga på de avsedda bolagen. Till det har vi använt en kompletterande 
innehållsanalys av respektive företags hemsida för att se hur CSR-ansvaret kan 
kommuniceras. 
 
Definitionen av CSR är svår att klarlägga visar vår studie och inget bolags definition 
är riktigt den andra lik. Alla beskriver det med olika ord och sätter egna etiketter på 
CSR. Att arbeta med CSR är dock en naturlig del för de undersökta organisationerna. 
Alla de utvalda företagen har någon form av CSR-arbete på sin agenda. På deras 
hemsidor kan vi se hur de framför sitt budskap. Internet och hemsidor är idag en stor 
kommunikationskanal och har en stor roll i varje företags externa kommunikation.  
 
Något som tas upp i teorikapitlet är hur ett företags CSR-arbete är sammankopplat till 
företagets värderingar. Arbetssättet för företag präglas av företagets värderingar och 
borde därmed vara med och påverka hur CSR-arbetet är gjort. Annars kan CSR-
ansvaret ses som oseriöst och dåligt förankrat i företaget. Vi kommer under studien att 
redogöra hur de är kopplade till varandra och se sambanden med CSR-arbetet.  
Eftersom CSR är stort och odefinierat kan mångt och mycket sättas under begreppet 
CSR men å andra sidan kan förståelsen kring det bli svårt att ta till sig eftersom ingen 
vet vad det handlar om. Frågan kvarstår, vad är egentligen CSR? 
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1. Inledning 
I det här kapitlet kommer vi att gå igenom bakgrunden till vårt ämnesområde. Vi 

kommer även att presentera vår problemdiskussion, syfte till ämnet och våra 

frågeställningar 

 

1.1 Problembakgrund 
Att som företag idag ha tydliga värderingar om etik och moral som ska kommuniceras 
räcker inte. Idag förväntas företag ta ett ansvar gentemot människa och samhälle för 
att investera i sitt eget varumärke och skapa ett gott anseende1. Det har lett till att de 
flesta företag engagerar sig i samhället och tar ett ansvar för att lämna så liten negativ 
påverkan som möjligt och så positiva avtryck som möjligt. Det har blivit i det 
närmaste en självklarhet. De senaste åren har arbete med CSR blivit vanligare och 
vanligare även om själva idén med ett ansvarstagande företag säkerligen har funnits 
en längre tid.  
 
CSR kan ha en ganska bred definition och vara allt från ett sponsringssamarbete med 
det lokala ungdomslaget i fotboll till att ett företag använder sin avkastning för att 
utbilda ingenjörer i Kina. Det har under de senaste åren fått ett rejält uppsving och 
idag gör de flesta företag någon sorts aktivitet som på ett eller annat sätt ger tillbaka 
till samhället. Ett exempel på det kan vara det ökande antalet caféer som serverar 
rättvisemärkt kaffe som garanterar bra avtal med kaffeodlarna i Sydamerika eller 
hamburgerkedjan Max som klimatkompenserar för varje såld hamburgare. Ett företag 
som tar ansvar gentemot samhälle och omvärld får som oftast ett högre anseende än 
sina gelikar som inte gör det vilket gör CSR till en bra investering. Försämrat 
anseende leder till försämrad konkurrenskraft vilket ger lönsamheten problem och kan 
påverka verksamheten i företaget på många sätt. 
 
För vissa företag är CSR-arbetet mer viktigt än för andra, beroende på vilken bransch 
man tillhör. Arbetar man inom olje-, vapen- eller tobaksindustrin är det viktigt att visa 
att man inte arbetar för miljöns eller samhällets förfall2. Denna nya trend med CSR 
kan tyckas vara bra ur samhällssynpunkt. Det sätter press på företagen som ofta har 
stora ekonomiska muskler och resurser att göra förbättringar vilket kan leda till bättre 
miljö eller samhällsklimat. En svår utmaning med CSR-arbetet är huruvida det 
efterlevs i praktiken och inte bara står fastställt som ord på ett papper. Arbetet måste 
förankras i praktiken. 
 
Ett företag har många intressenter som ställer krav på organisationens verksamhet. En 
av de största intressenterna i ett företag är samhället som har en mycket stor makt 
över organisationens verksamhet3. En stor del i samhället är organisationers 
potentiella och nuvarande kunder. Är man ett företag som har konsumenter som 
marknad och inte är populär kan man få allvarliga lönsamhetsproblem. Eftersom 
samhällsansvar bland företag har blivit en het fråga de senaste åren har ”den lärande 
organisationen” en fördel gentemot de statiska organisationerna. De lärande kan 

                                                 
1 Tench R, Yeomans, L, ”Exploring Public Relations”, 2006, Prentice Hall: Harlow, sid. 101 
2 Ibid, sid. 95 
3 Heath, R, ”Handbook of Public Relations”, 2001, Sage Publications: Thousand Oaks, sid. 54 
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snabbt anpassa sig efter samhällets krav och bygga en bra relation med sin 
omgivning4. 
 
I takt med det ökande mediebruset ställs det större krav på företagen att differentiera 
sig från sina konkurrenter och att stärka sitt varumärke. CSR har blivit ett sätt att 
marknadsföra5 sig i vissa branscher där produkten och priset skiljer sig lite mellan 
konkurrenterna. Arbetet med socialt engagemang och miljösäkrat arbete kan vara en 
viktig faktor om hur kunderna väljer vilket gör CSR-arbetet till en viktig del i 
marknadsföringen. I en kontroversiell bransch så som olje- och bensinindustrin skiljer 
sig varken priset eller produkten märkvärt mellan konkurrenterna vilket gör att det är 
andra saker som avgör var man t.ex. tankar. Ett svar på det kan vara hur 
bensinhandlarna arbetar med t.ex. miljöansvar. 
 

1.2 Problemdiskussion 
I dag är det svårt för ett företag att enbart tillverka bra produkter eller tjänster och inte 
vara samhällsengagerad. Företagen förväntas ge mer till samhället än bara sina 
produkter och tjänster. Corporate Social Responsibility (CSR) är ett samlingsnamn för 
hur företag på ett eller flera sätt engagerar sig i samhället och är en växande trend 
bland företag idag. Det finns dock många frågor kring detta. Har t.ex. ett företag inom 
oljebranschen valt att ta ett ansvar utifrån sin påverkan på miljön och samhället eller 
för att de känner press ifrån allmänheten och konkurrenterna? Man kan alltså undra 
huruvida ansvaret är genuint eller resultatet av ett marknadsföringsknep. Men CSR-
arbetet är kanske inte bara en extern angelägenhet utan också av intern karaktär. För 
ett CSR-arbete kan motivera de anställda och höja arbetsmoralen. Vet alla anställda 
om företagets CSR- ansvar, eller är det bara ledningen som har konstruerat ansvaret 
som ett led i CSR-trenden? Vissa företag engagerar sig mer än andra inom CSR vilket 
kan synas tydligt på flera sätt, t.ex. genom reklam eller deras hemsidor på webben. 
Dock ger det ger inte ett konkret svar om huruvida CSR-arbetet är genuint förankrat i 
företagets grundvärderingar eller om det endast är ett försök att hoppa på CSR-
bandvagnen. Om marknadskommunikationen är hårt fokuserad på CSR-ansvaret och 
företaget visar hur duktiga de är som tar ansvar kan man bli misstänksam och få 
känslan av att det inte är förankrat i företaget grundligt. För att ta reda på hur seriöst 
ett företag tar sitt CSR-ansvar kan man ställa sig frågan om de följer de övergripande 
strategier och värderingar som ett företag har. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka och få ökat förståelse hur sex företag i tre 
branscher som har en klimatpåverkande verksamhet ser på och definierar CSR och 
hur de ser på sitt eget CSR-ansvar. Vi vill också se hur kommunikationen av CSR kan 
se ut samt se CSR-arbetet är förankrat med företagets kärnvärderingar. 
 
 

                                                 
4 Heath, sid. 54 
5 Jones P, Comfort D, ”Marketing and corporate social responsibility within food stores”, British Food 
Journal, år 2007, volym 109, nummer 8, sid. 584  
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1.4 Frågeställningar 
 

• Hur definierar de valda företagen CSR och hur beskrivs det? 
 

• Hur kommuniceras CSR-arbetet externt? 
 

• Hur överensstämmer CSR-arbetet med företagets värderingar? 
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2. Teori 
 
Med teorikapitlet avser vi att försöka få en klarare syn på vad CSR är och olika 

teoretiska ansatser på det. 

 

2.1 Corporate Social Responsibilty 
På svenska kan CSR fritt översättas till ”Företagens samhällsansvar”. Frågan är då 
vad som avses med ansvar och om företagen i någon mån behöver ta det. CSR-
begreppet har ingen snäv avgränsning utan vad som bestämmer vad som är 
samhällsansvar kan i det närmaste avgöras av företagen själva och efter den 
samhälliga normen. På sätt och vis kan det vara ett samhällsansvar att det stora 
företaget går in och sponsrar det lokala ungdomslaget i fotboll där man har en fabrik. 
Gör man det visar man intresse för ortens utveckling och det finns flera exempel på 
där företag har blivit intimt förknippad till en ort och hjälper till att driva den framåt, 
t.ex. Scania med Södertälje och ABB med Västerås. Med socialt ansvarstagande finns 
det dock en djupare motivation hos företaget att ge tillbaka någonting till samhället 
till skillnad från ren sponsring där det sker ett utbyte 
 
För att förstå begreppet CSR ska vi nedan presentera lite olika sätt att tänka kring det 
och även olika utgångspunkter för hur man kan se på CSR.  
 

2.1.1 Vad innebär CSR? 
Själva definitionen av CSR har stötts och blötts många gånger i den akademiska 
världen. Man kan fråga sig vad det egentligen innebär eftersom det kan ha en sådan 
bred innebörd. Det enda man kan vara riktigt säger med CSR så betyder det ett arbete 
som gör nytta av något slag för en part utanför företaget6. Godfrey och Hatch kom 
fram till att CSR inte är någon speciell aktivitet i sig utan mer ett samlingsnamn för 
olika aktiviteter7. De skriver att: 
 
”For example, philantropic and environmental remediation represent different kinds 

of social involvement, not merely different manifestations of a firm’s commitment to 

it’s communities” 

 
Archie Carroll som presenterade sin berömda teori om pyramiden av CSR-ansvar 
(mer om den nedan) skrev redan 1991 att forskare har försökt att hitta en bra 
definition på vad CSR är i närmare 30 år8. Även Maria Grafström skriver i sin bok 
”CSR – Företagsansvar i förändring”

9 att de senaste åren har CSR fått ett uppsving 

                                                 
6 Godfrey P C, Hatch N W, ”Researching Corporate Social Responsibility: An Agenda for the 21st 

Century”, Journal of Business Ethics, volym 70, nummer 1, januari 2007, sid. 88 
7 Ibid, sid. 88 
8 Carroll A.B. ”The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of 
organizational stakeholders”, Business Horizons, volym 34, nummer 4, juli-augusti 1991, Sid. 39-48, 
tillgänglig via SpringerLinks databas och via San Diego State University’s hemsida: http://www-
rohan.sdsu.edu/faculty/dunnweb/rprnts.pyramidofcsr.pdf. Använd 20 november 2008. Sid. 4 
9 Grafström M, ”CSR – Företagsansvar i förändring”, Liber, Malmö, sid. 16 
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och att fler och fler frivilligorganisationer arbetar idag med att på något sätt försöka 
påverka företag att utveckla sitt sociala ansvarstagande. Idag finns det både 
förespråkare och motståndare till begreppet med socialt ansarstagande. Maon, 
Lindgren och Swaen medger också att begreppet saknar en klar definition10 men 
menar också att det handlar kort och gott om att göra gott. CSR-begreppet har i 
synnerhet mottagits varmt av de organisationer som känner att de måste ge tillbaka 
något till samhället. Maon Lindgren och Swaen definierar CSR som ett 
intressentorienterat koncept som går utanför organisationens gränser och är motiverat 
av ett etiskt förstående för organisationens påverkan med sin verksamhet11. Med 
andra ord kan man förklara det att organisationen känner en skyldighet att ta ansvar 
för sin externa påverkan. Det intressentorienterade synsättet kommer att klargöras 
vidare längre nedan men betyder i korta ord att en organisation har ett flertal 
intressenter som på olika sätt ställer krav på organisationen. Vidare menar Maon, 
Lindgren och Swaen att CSR-arbetet måste vara integrerat i organisationens strategi 
och resultera i en win-win situation för organisationen och dess intressenter12.  
 
Maria Grafström som skrivit boken CSR – Företagsansvar i förändring skriver även 
hon att det inte finns något enkelt svar på frågan och att det saknas en entydig och klar 
definition på vad CSR egentligen är. Hon menar att i nuläget är det upp till företagen 
själva att göra en definition av vad CSR egentligen är13. Hon fortsätter och säger att 
det viktigaste är kanske inte att det finns en klok definition av vad CSR är utan mer att 
varje företag förstår sina förväntningar och sitt ansvar inom varje bransch och sedan 
kan ta det ansvaret på ett adekvat sätt. Hon säger att ansvarstagandet måste tas i 
förhållande till företagets intressenter och vilken relation man har till dem14. Mer om 
intressentsynsättet kommer nedan. 
 
Ska man försöka summera de ovanstående teorierna så verkar ingen vara riktigt klar 
över vad CSR egentligen betyder mer än att det handlar om en organisations 
förstående att ta ansvar för sina aktiviteter utanför sina ekonomiska intressen. 
Eftersom CSR har en sådan bred definition och kan innebära så mycket är det kanske 
upp till varje företag att själva bestämma vad de karaktäriserar som ett ansvarstagande 
i sin bransch. För att då kunna relatera till det internationellt vedertagna begreppet 
använder de då ordet CSR.  
 
I vår uppsats där vi behandlar sex företag där verksamheten på ett eller annat sätt har 
en miljöpåverkan ser vi CSR på det sätt hur företagen arbetar för att kompensera för 
sin miljöpåverkande verksamhet. I andra branscher kan CSR ha en helt annan 
innebörd. I olje- el- och skogsbranschen påverkas miljön tydligt av företagens 
verksamhet. På senare år har klimathotet fått ökad medial uppmärksamhet vilket 
kanske lägger ännu större press på företagen att arbeta med CSR.  
 

                                                 
10 Maon F, Lindgreen A, Swaen V, ”Designing and Implementing Corporate Social Responsibility: An 

integrative Framwork Grounded in Theory and Practice”, Journal of Business Ethics, DOI 10.1007, 
ISSN10551-008-9804-2. Sid. 2 
11 Ibid, sid. 2 
12 Ibid, sid. 2 
13 Grafström M, sid. 38 
14 Ibid, sid. 39 



Alla vet vad det är, men ingen vet vad det är Tärnhuvud & Uyar 

 

 11 

2.1.2 Olika nivåer av ansvar 
Olika företag tar sitt samhällsansvar med olika stort engagemang och gör därför 
ansvarstagande arbeten just utefter. Man kan tala om olika nivåer av ansvarstagande 
just utefter hur företaget eller organisationen arbetar. En berömd modell över nivåer 
av ansvarstagande är Carrolls CSR-pyramid15,16. I den finns det fyra nivåer av 
ansvarstagande, nämligen: Ekonomiskt ansvarstagande, legalt ansvarstagande, etiskt 
ansvarstagande och filantropiskt ansvarstagande17. I pyramiden, som återfinns nedan, 
beskrivs hierarkiskt på vilka nivåer ett företag kan ta sitt samhällsansvar. Carroll 
menar att nivåerna av ansvar har funnits en längre tid men att den etiska och den 
filantropiska hierarkin har fått ett större uppsving de senare åren. Eftersom Carrolls 
pyramid och teorier presenterades redan 1991 så får man förmoda att de två högsta 
nivåerna i pyramiden har ökat ännu mer under de senaste 20 åren.  
 

 
 
 

Ekonomiskt ansvar 
Med det ekonomiska ansvaret är enligt Carroll18 det mest grundläggande ansvaret för 
ett företag. Om ett företag endast tar ett ekonomiskt ansvar svarar den bara till sina 
aktieägare och genererar avkastning. Tanken är att företagen ska vara lönsamt och 
drivas av ekonomiska intressen enbart. 
 
Legalt ansvar  
Med det legala ansvaret menar Carroll att företaget står på den förra grunden, 
nämligen det ekonomiska ansvaret, men avser också att följa lagar och regler i 
samhället och landet för sin verksamhet19. Eftersom det är svårt för företag och 
organisationer att verka utanför lagens spelrum utgör det legala och det ekonomiska 
ansvaret fundamentet för hur företag ska drivas.  

                                                 
15Carroll, sid. 4 
16 Heath, sid. 394 
17 Fredriksson M, ”Företags ansvar, Marknadens retorik”, 2008, Institutionen för journalistik och 
masskommunikation: Göteborgs Universitet, sid. 86 
18 Carroll, sid. 4 
19 Ibid, sid. 4 
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Etiskt ansvar 

Det etiska ansvaret20 är nästa steg i pyramiden och förutsätter att man uppfyller de 
tidigare stegen. Om företaget tar ett etiskt ansvar har man en känsla för vad som är 
rätt och fel och gör ageranden därefter. Det etiska ansvaret är ett frivilligt agerande 
som inte är lagstadgat. Att ha ett etiskt ansvarstagande kan speglas i vilka avtal man 
har med underleverantörer, t.ex. att man inte förhandlar med länder där barnarbete 
förekommer osv.  
 
Filantropiskt ansvar 

Med det filantropiska ansvaret21 menas att företaget aktivt arbetar för ett 
ansvarstagande agerande. De uppträder inte bara etiskt utan ägnar sig åt välgörande 
ändamål och engagerar sig i för samhällets och individens utveckling och 
välbefinnande. Företaget här är en god samhällsmedborgare och/eller 
världsmedborgare och arbetar för en gynnsam utveckling. 
 
Uppfyller man alla dessa hierarkiska nivåer i pyramiden betecknas det som om man 
tar ett totalansvar inom CSR. Översätter man det i ledningsspråk så ska ett företag 
göra vinst, lyda lagar, framträda etiskt och vara en god samhällsmedborgare22. 
 

2.1.3 Förespråkare och motståndare till CSR 
Det finns två motpoler och attityder mot CSR och huruvida CSR-arbete skall utföras 
av företagen eller inte. Nedan kommer en presentation av de båda motpolerna. Den 
första teorin som är en motståndare till CSR förespråkas främst av Nobelpristagaren 
Milton Friedman. Friedmans teori kan översättas till den första och den andra nivån i 
Carrolls pyramid. 
 
Företagets ansvar är att generera vinst 

Skall man hårddra hur företaget skall ta samhällsansvar så är den enda plikt som ett 
privatägt företag har att generera avkastning till sina aktieägare23. Man kan då 
resonera om ett företag är tvingat att ta ett samhällsansvar i högre utsträckning. Den 
amerikanske ekonomen och nobelprisvinnaren Milton Friedman har alltid haft en 
ställning mot företagens samhällsansvar. Han menar att det inte är företagens uppgift 
att ta ansvar. Friedman menar att: ”there is one and only one social responsibility of 

business – to use its resources and engage in activities designed to increase its 

profits”
24

. Friedman menar också att den enda ansvaret som finns hos ett företag är att 
göra som ägarna önskar vilket i normala fall brukar vara att tjäna pengar och göra det 
inom legala och grundläggande samhälliga riktlinjer. Friedman menar också att endast 
individer kan ha ett ansvar och inte företag vilket menas att de då inte behöver ta ett25. 
 
 
 

                                                 
20 Carroll, sid. 5 
21 Ibid, sid. 6 
22 Ibid, sid. 8 
23 Theaker, Alison, ”The Public Relations Handbook”, 2001, Routledge: London, sid. 112 
24 Ibid, sid. 112 
25 Ibid, sid. 112 
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Intressenttänkandet 

En annan ansats är intressenttänkandet som baserar sig på att ett företag har en mängd 
intressenter vars behov måste tillfredsställas26. Alla intressenter har något utbyte i 
företaget på något sätt. Det mesta som ett företag gör får någon sorts respons från 
omvärlden beroende på vilken intressent som påverkas. Som intressent avses de som 
har något sorts intresse i företaget. Det som är signifikativt för intressenterna är att de 
påverkas eller påverkar företaget. Det framgångsrika företaget är det företag som 
lyckas tillfredsställa alla intressenter i möjligaste mån.  
 
Edward Freeman utvecklade 1984 den så kallade intressentmodellen

27 för företag där 
sju viktiga intressenter identifierades som har något utbyte och påverkan med ett 
företag. Modellen finns att se nedan. I modellen illustreras relationen mellan ett 
företag och dess intressenter och hur de påverkar varandra. 
 
 
 

 
 
 

Intressentmodellen nämns av flera, bland andra Bruzelius och Skärvad som tar upp en 
intressentmodell i sin bok ”Integrerad Organisationslära”

28.  De säger att staten och 
kommunen bidrar till företagets verksamhet med samhällsservice av olika slag, så 
som bostäder, utbildning och fritidssysselsättning till de anställda. De kan också 
påverka finansieringen i form av bidrag och lån samt att de bidrar med arbetskraft 
genom medborgarna. I gengäld vill staten ha ett ansvarstagande företag. 
 
Kruckeberg och Starck identifierade i Heath även han samhället med meningen:  
                                                 
26 Theaker, sid. 113 
27 Fassin Y, ”The Stakeholder model Refined”, Journal of Business Ethics, 1573-0697 (Online) 
DOI: 10.1007/s10551-008-9677-4, sid. 2 
28 Skärvad P.H., Bruzelius L., ”Integrerad organisationslära”, 2004, Studentlitteratur: Lund, sid. 75 
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”Ultimately, the greatest stakeholder of any corporation remains society itself. That 

is, not only do corporations carry out a societal role, but that role represents their 

greatest responsibility. The truth of the matter is that corporations do not possess an 

inherent right, even in a democracy, to exist as institutions.”
29. 

 
Man skulle också kunna säga att företag är en produkt av ett samhälligt behov och att 
många företag existerar för att tjäna en konsumentmarknad30. Det betyder också att 
företagen måste möta samhällets krav. Med en ökande medvetenhet hos medborgarna 
i samhället ställs det stora krav på företagen hur de agerar. Det kanske inte räcker för 
företag längre att endast bedriva affärsverksamhet på den ekonomiska och legala 
nivån utan kanske den etiska blir en miniminivå. Daugherty säger i Heath att i 
framtiden kommer troligen företag att bli värderade på sitt samhälliga engagemang 
mer än hur de presenterar sina produkter och lösningar31.  
 
Man kan fråga sig om det är hållbart att som företag resonera som Milton Friedman 
gör och om det verkligen går att bedriva affärsverksamhet endast på ekonomiska och 
legala grunder idag. Där det ena företaget inte engagerar finns det en konkurrent so 
gör det vilket gör att kunderna lätt kan gå över dit istället. Till slut byggs det upp ett 
tryck kring företagets brist på socialt engagemang32. 
 

2.1.4 Ansvarstagande uppfattas olika 
Affärer och affärsuppgörelser är ett socialt fenomen som liksom alla andra sociala 
fenomen är präglat av normer och förpliktelser av olika slag. Den moraliska aspekten 
i affärer och affärsvärlden påverkar i mångt och mycket hur CSR-arbetet ser ut och 
hur det går till33. De moraliska aspekterna är en förlängning på de normer som råder i 
samhället. Samhället kan räknas till en av de största intressenterna för ett företag, i 
alla fall om man räknar företag som riktar sig mot en konsumentmarknad och inte en 
business-to-businessmarknad. Det gör att samhällssegmentet får anses som mycket 
viktigt att tillfredsställa. Har man inte samhället på sin sida riskerar man allvarliga 
problem med lönsamheten34. Olika länder har olika värderingar och normer vilket gör 
att ett CSR-arbete i ett land kan se helt annorlunda ut i ett annat.  
 

2.1.5 CSR-arbete som investering för företagets trovärdighet 
De samhälliga normerna om vad socialt ansvar är formar vilken typ av ansvar som ett 
företag tar. Eftersom det inte riktigt finns någon standard vad CSR och socialt arbete 
är och hur det skall utföras så måste företagen vara lyhörda och se till att de tar ett 
ansvar utefter vad som anses vara ansvar ute i samhället.35 Många företag har under 
senare år börjat inse att socialt ansvar är bra för affärerna på många sätt. Om ett 
företag engagerar sig i socialt ansvar och är en god samhällsmedborgare är 

                                                 
29 Heath, sid. 54 
30 Ibid, sid. 389 
31 Ibid, sid. 389 
32 Ibid, sid. 390 
33 Theaker, sid. 107 
34 Heath, sid. 54 
35 Ibid, sid. 394 
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sannolikheten högre att företagets förtroendekapital ökar36. Något som fått mer och 
mer utrymme hos företagen är cause-related marketing som innebär att ett företag 
länkas samman med icke vinstdrivande verksamhet, välgörenhet eller liknande37. Ett 
exempel på det är Rosa Bandet-kampanjen som attraherat en mängd 
samarbetspartners. I fallet med cause-related marketing

38 är det ett sätt för företagen 
att i marknadsföringssyfte framhålla sitt sociala ansvar och därmed uppfylla de krav 
på ansvarstagande som ställs från samhället. Syns man tillsammans med ett 
välgörande projekt förbättras ofta anseendet för företaget. Studier visar att 
konsumenter är mer angelägna att köpa produkter från ett företag som stödjer 
välgörande ändamål än de som inte gör det39.  
 
Forskning visar att cause-related marketing har ett större genomslag och bryter lättare 
igenom den täta annonsvärlden40 samt större sannolikhet till ökad värde på företagets 
image. Många konsumenter är också villiga att prova ett nytt varumärke som ägnar 
sig åt välgörande ändamål om de använder det i sin marknadsföring41. Dock måste 
man iaktta försiktighet när man ägnar sig åt cause-related marketing. Fokuset hamnar 
då på organisationen själv vilket gör att det blir ett självintresse och inte altruism. 
Detta gäller i synnerhet icke-vinstdrivande organisationer vars verksamhet bygger på 
ideell basis. Förlorar man då sin arbetskraft upphör verksamheten att existera.  
 
Cause-related marketing är ofta inte helt altruistisk. I studien av File och Prince 
berättar en företagsledare: 
 
“My contributions to many community functions may not be completely altruistic – I 

hope people will patronize my store”
42

 

 

Eftersom marknadskommunikationen blir tätare i mediebruset som finns idag måste 
många företag hitta andra sätt att differentiera sig från sina konkurrenter. Cause-
related marketing ökar i samhället idag43. Säkert på grund av att det är för en god sak 
samtidigt som det ger goodwill till företagets image. Eftersom man har så mycket att 
vinna på att rikta sin marknadskommunikation åt samma håll som ett filantropiskt 
samarbete så kan man förstå att det vunnit i popularitet. Men att kommunicera CSR-
arbetet på ett klokt sätt är bra eftersom man då kan vara med och påverka hur 
allmänheten uppfattar företaget44. Företagets hemsida är ett bra och viktigt verktyg för 
att kommunicera ansvaret45. Dagens teknik ger många möjligheter till att kunna visa 
på vilka sätt en organisation arbetar med ansvar. 
 

2.1.6 CSR inte bara av altruistiska skäl 
Naturligtvis finns det de som inte alls ser det positiva med CSR och de som tycker att 

                                                 
36 Heath, sid. 394 
37 File K M, Prince RA, ”Cause Related marketing and Corporate Philanthropy in a Privately Held 

Enterprise”, Journal of Business Ethics, volym 17, nummer 14, oktober 1998, sid. 1530 
38 Heath, sid. 399 
39 Ibid, sid. 399 
40 File K M, Prince RA. 1531 
41 Ibid, sid. 1531 
42 Ibid, sid. 1532 
43 Ibid, sid. 1530 
44 Grafström, sid. 133 
45 Ibid, sid.139 
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det snarare är för företagens egen vinning som de tar ett företagsmässigt ansvar. Visst 
finns det en klar vinst för företagen med att ta ett CSR-ansvar. Ett positivt och 
välarbetat CSR-arbete resulterar i en positiv image och ett ökat anseende för företaget. 
Det leder i sin tur till ökad vinst för företaget vilket gör att CSR-arbetet kan ses som 
en investering. Det betyder då att företagen inte bara tar ett ansvar för att de känner att 
de kan, utan att de gör det för att de också ser en lönsamhetsmöjlighet med CSR och 
fler möjligheter till goda affärer46. Studier47 har idag visat att det både finns samband 
med CSR och ekonomisk avkastning och att de inte finns det. Anledningen till de 
tvetydiga resultaten är att det är svårt att mäta och förmodligen måste en studie göras 
över lång tid för att kunna se något resultat. Men i regel brukar företag med starka och 
positiva varumärken vara mer framgångsrika än de som inte har det. 
 
Om företagen tar ett ansvar för att de ser en ekonomisk vinning med det är det kanske 
inte så ädelt som man egentligen tror att det är. Maria Grafström säger i sin bok att 
kritiserade branscher går i bräschen för att ta ett socialt ansvar, något som de gör för 
att kunna motivera sin kritiserade verksamhet. Grafström säger att de som var först 
inne på att arbeta med företagsansvar var utvinningsindustrin och detaljhandeln som 
mötte motstånd och konsumentbojkotter48. Risken att bli kritiserad var för stor för att 
inte kunna arbeta med det sociala ansvarstagandet. Kort sagt, den kritiserade 
verksamheten krävde ett socialt ansvarstagande, annars påverkades lönsamheten. 
 

2.1.7 Företagets värderingar 
De flesta företag idag har klara värderingar om vad företaget vill sända ut för 
budskap. Beroende på sin verksamhet har man värderingar som ska prägla 
organisationens verksamhet och arbetet internt och externt. Värderingarna kan vara 
starkt kopplade till vilka CSR-aktiviteter som ett företag engagerar sig i. 
Värderingarna visar vad företaget anser som viktigt.  
 
När man planerar vilka CSR-aktiviteter man ska ta del i måste man avväga flera 
saker. CSR-arbetet bör vara väl förankrat med resten av företagets budskap så att 
arbetet är genuint. Eftersom många företag känner ett behov och ett tryck att ta sociala 
och moraliska ansvar gör de det. Men att ta ansvar är en svår uppgift. Daugherty 
menar i Heath49 att när man utformar sitt CSR-ansvarstagande skall man beakta sina 
skyldigheter till kunder, anställda och investerare primärt, samhället och leverantörer 
sekundärt. Dock får väl kunder och samhälle anses gå hand i hand eftersom den ena 
består av den andra och vice versa. 
 
Att skapa CSR utifrån företagsvärderingar 

När man skall genomföra sitt CSR-arbete är det som tidigare nämnt viktigt att man 
förankrar detta i det helhetsbudskap som ett företag vill sända ut. CSR-arbetet måste 
vara genomtänkt och genomarbetat så att ett företag inte kommunicerar flera olika 
budskap. Har man ett CSR-arbete om inte är förankrat med resten av företagets 
värderingar och budskap är risken att det inte uppfattas som genuint vilket kan skada 
anseendet. 

                                                 
46 Grafström, sid. 150 
47 Ibid, sid. 150 
48 Ibid, sid. 43ff 
49 Heath, sid. 393 
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O’ Riordan50 presenterade en modell över hur arbetet med CSR-aktiviteterna kan se 
ut. 
 

 
 

I modellen anvisas att arbetet är uppdelat i två delar, nämligen utveckling och 
implementering. I den förstnämnda planerar man arbetet och utvecklar hur man ska 
jobba med det. I den senare delen implementerar man sitt arbete och för ut någon 
effekt av det. Den önskvärda effekten är goodwill, gott anseende och en värdehöjd 
image. Har man misslyckats i något av stegen kan resultatet bli annorlunda.  
 
I början måste arbetet utgå ifrån företagets värderingar, vision och mission för att 
förstå och planera i vilken riktning man skall arbeta. När man smalnat av inom vilka 
områden man ska arbeta inom måste man utvärdera alternativen. Det kan man göra 
genom att se hur sina intressenter är involverade och hur man kan stödja dem. Om 
något speciellt problem eller fråga ligger företagets verksamhet nära hjärtat kan det 
vara en god idé att engagera sig i det. Man följer även policys och engagerar sig 
utefter den. När man har överblickat handlingsalternativen går man vidare och arbetar 
strategiskt. Helt enkelt är steg tre resultatet av steg ett och två. Man väljer vad man 
ska engagera sig i och hur man ska engagera sig i det51.  
 
I den andra fasen, implementeringsfasen, gör man det faktiska arbetet med CSR-
aktiviteten. I det här steget ser man till att skaffa sig kontroll i CSR-aktiviteterna och 
utvecklar god kommunikation med de berörda parterna. Senare i outputfasen skördar 
man frukten av sitt arbete, förutsatt att man utfört det rätt på vägen. Resultatet är 
baserat på att man arbetat effektivt med de resurser man har lagt ner i arbetet.52 
Kontentan av modellen är att CSR-arbetet och de ansvarstagande områdena måste 
vara i en tydlig linje med resten av företagets strategi. Om inte den samlade 
kommunikationen externt är linjerad sänder det ett otydligt budskap vilket gör att 
företaget kan uppfattas som oseriöst. 

                                                 
50 O’Riordan L, Fairbrass J, ”Corporate Social Responsibility: Models and Theories in Stakeholder 

Dialogue”, Journal of Business Ethics, volym 83, nummer 4, december 2008, sid. 753 
51 Ibid, sid. 754 
52 Ibid, sid. 754 
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Maon, Lindgreen och Swaen skriver att: 
 
”Corporate values play critical roles as prerequisites for proactive CSR. In order to 

improve organizational fit, a CSR program must align with the values, norms, and 

mission of the organization in corporate CSR into long-term strategies and decision-

making criteria, organizations must transition from a target-driven to a value-driven 

culture.”
53

 

 

Med det menar det att företagets interna värderingar skapar förutsättningar för en 
proaktiv och bra CSR-verksamhet. De skriver också att CSR-aktiviterna och planen 
med CSR-arbetet måste ligga i linje med långsiktiga strategier och i det allmänna 
beslutsfattandet. Eftersom företagets övergripande vision ska hjälpa organisationen att 
gå framåt och nå sina mål kan det också appliceras på CSR-arbetet.54  
 
Maon, Lindgreen och Swaen fortsätter på temat om att det måste vara internt 
förankrat på flera led55. De menar att efter man har klargjort interna värderingar och 
normer, samt identifierat sina intressenter kan man skapa en gemensam bild över hur 
CSR-verksamheten ska se ut. Det är viktigt att intressenternas förväntningar stämmer 
överens med företagets övergripande strategi56. De framhäver också ledarens roll i 
CSR-arbetet som ska motivera och inspirera sin anställda att förstå sitt ansvar. Viktigt 
är också att CSR-visionen man skapar ska vara formulerad och fastställd av ledningen 
i organisationen och kommunicerad neråt genom årsredovisningar, 
kommunikationsdokument, styrdokument samt i externa och interna dokument. CSR-
visionen ska också vara skapad i samförstånd med organisationens värderingar, men 
också normer och värderingar hos de anställda57.  
 
Maon, Lindgreen och Swaen pratar om vikten av att öka CSR-medvetandet internt. 
Alla i organisationen måste känna till CSR-aktiviteterna, alltifrån cheferna på högsta 
nivå till de anställda längst ner i hierarkin58. Förankrar man CSR-visionen på alla 
nivåer i organisationen kan de anställda känna stolthet över hur företaget agerar. 
Maon Lindgreen och Swaen säger att utvecklingen och integrationen av en genuin 
CSR-vision är sällan är utsprunget ur hur företagsledningen uppfattar sig själva och 
sin miljö. Den uppfattningen kan komma från hur externa krafter ser på företaget, så 
som aktivister och påverkansgrupper. Men det kan också komma ifrån hur 
värderingarna hos anställda ligger. CSR-arbetet är då baserat på interna krafters 
moral, inspirerat av flera olika hierarkier i organisationen59.   
 

                                                 
53 Maon, Lindgreen, Swaen sid. 8 
54 Ibid, sid. 8 
55 Ibid, sid. 10 
56 Ibid, sid. 9 
57 Ibid, sid.9 
58 Ibid, sid. 9 
59 Ibid, sid. 9 
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3. Metod 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera vilka metoder vi har valt att använda i vår 

undersökning och diskutera varför vi har valt dessa metoder samt vilka metodproblem 

vi har stött på.  

 

3.1 Val av metod 

Valet av metod till vår undersökning är baserat på vad vi vill undersöka och våra 
frågeställningar är grunden till vår undersökning. Det finns i huvudsakliga drag två 
val av metod, den kvalitativa och den kvantitativa. Det kan vara lämpligt med flera 
metoder i en undersökning men varje metod har för- och nackdelar och det gäller att 
använda sig av metoder som hjälper undersökningsprocessen. I vårt fall är det en 
djupare undersökning som gjordes där vi avsåg kartlägga ett visst fenomen, nämligen 
CSR. Därför valde vi kvalitativa metoder. Vi gjorde en kvalitativ intervju samt en 
kvalitativ innehållsanalys för att komplettera vår intervju. För att säkerställa att 
materialet vi sökte efter fanns på hemsidan frågade vi informanterna om företagets 
värderingar står att finna på deras hemsida. 
 
Intervjuerna är av en beskrivande karaktär och kan därför kallas för en 
informantundersökning

60 där intervjupersonen bli en informant61. Informanterna avser 
beskriva hur det valda fenomenet föreligger. Vi valde en kvalitativ metod till 
undersökningen eftersom den kvantitativa metoden är bättre passande för större antal 
material som ska undersökas och detta är inte vårt fall. En kvalitativ 
enkätundersökning skulle också kunna vara lämplig för vår studie för att få reda på 
hur kunderna uppfattar de valda företagens CSR-aktiviteter men vi valde dock att 
genomföra intervjuer som analysverktyg. Det valet gjorde vi för att komma närmare 
våra informanter och få en djupare bild av hur de ansvariga för CSR-arbetet i de valda 
företagen ser på CSR. Deras syn av begreppet och förklaringar var grund till vår 
undersökning, vi ansåg att ett annat val av en metod kunde ge oss helt andra 
uppfattningar av det vi söker och ge resultat till en annan studie.  
 

3.1.1 Kvalitativ intervju 
Den kvalitativa intervjun hjälper oss att komma närmare våra informanter. Genom 
intervjuer av den här karaktären får vi en djupare blick i företagets CSR-arbeten som 
besvaras av de ansvariga i det valda företaget. Informanterna kunde under intervjun 
utveckla sina svar till frågorna samtidigt som de kunde diskutera kring sitt svar. Det 
gav även oss en möjlighet att ställa följdfrågor och komplettera frågor vi har ställt om 
svaren inte skulle vara tillräckliga. Det gjorde att vi fick en bättre förståelse till svaren 
och gav dem möjligheten att förklara sitt resonemang.  
 

                                                 
60 Esaiasson P, ”Metodpraktikan”, 2007, Norstedts Juridik: Stockholm, sid. 257 
61 Jarlbro G, ”Vilken metod är bäst - Ingen eller alla?”, 2000, Studentlitteratur: Lund, sid. 178 
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Vi valde att göra den kvalitativa intervjun via telefon eftersom vi inte hade möjlighet 
att ta oss till de platser våra informanter befann sig på, men också för att vissa av våra 
informanter inte kunde genomföra en intervju under arbetstid och valde därför att vara 
hemma för att kunna svara på frågorna. Därför ansåg vi att det var den bästa möjliga 
sättet att genomföra vår intervju på. 
 
Vi valde att göra en intervjuguide62 där vi hade färdiga intervjufrågor som vi frågade 
respektive CSR-ansvarig i varje företag. Vi valde att gör en intervjuguide där vi lätt 
kan ställa frågor efter vårt syfte och frågeställningar till vår studie för att få bästa 
möjliga svar till det vi söker. Utan en intervjuguide skulle vi inte kunna ha lika 
mycket kontroll på intervjun och få svar som inte är till hjälp av vår studie. 
Intervjuguiden finns bifogad i uppsatsen längre nedan. 
 

3.1.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Den kvalitativa innehållsanalysen använde vi för att kunna komplettera den 
kvalitativa intervjun. Många företag idag använder sina hemsidor som 
kommunikationskanaler och under intervjuerna hände det att några företag hänvisade 
direkt till sin hemsida istället för att besvara frågan fullt ut. Därför har vi valt att göra 
en kvalitativ innehållsanalys av de valda företags hemsidor, för ett mer 
kompletterande syfte till den kvalitativa intervjun.  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ innehållsguide, som formuleras efter vår 
undersökning. Likt en intervjuguide har vi en grundformulering till det vi söker på 
hemsidorna och ska underlätta för oss att hitta rätt till det vi söker för vår 
frågeformulering. Under en intervju väljer respektive informant att svara inom 
området vi ställer frågorna inom, men det är svårt att komma åt det vi söker efter på 
hemsidor där all information om företaget är tillgängligt vilket kan göra det svårt att 
sovra materialet. Innehållsguiden gav oss därför goda möjligheter att hitta den 
information vi sökte. Den kvalitativa innehållsguiden ska guida oss fram till svar vi 
söker inom vårt område av CSR. Vi har valde att besvara tre frågor som förhåller sig 
till fråga nummer två i vår frågeformulering, det vill säga ” Hur kommuniceras CSR-

arbetet externt?”. Eftersom hemsidan är kanal för de externa är det viktigt för oss att 
se hur de kommunicerar sitt CSR-arbete genom sidan.  
 

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Urval 
Vi har valt att göra vår undersökning inom tre olika branscher där varje bransch har 
på ett eller annat sätt en klimatpåverkande verksamhet, nämligen oljebranschen, 
skogsindustrin samt el- och energibranschen. Inom varje bransch har vi valt två 
företag ur ett strategiskt urval.  
 
För att kunna genomföra vår metod av kvalitativ intervju har vi valt att gå efter det 
strategiska valet av intervjupersoner. Vi valde våra intervjupersoner efter deras 
kunskap inom området av CSR inom respektive företag. Vi tog kontakt med antingen 
växeln eller med informationsansvariga på företaget och bad därefter att få prata med 
                                                 
62 Jacobsen J K, ”Intervju- konsten att lyssna och fråga”, 1997, Studentlitteratur: Lund, sid. 19 
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den som har ansvar för företagets CSR-aktiviteter. Vissa företag hade specifika 
personer som var ansvariga för CSR-arbete och vi fick därför tala med dem. I de 
andra företagen var informatören ansvarig för alla intervjuer om företaget. Men vi var 
noga med att välja våra informanter efter bästa kunskap om ämnet. Vi förklarade vår 
studie och bokade tid direkt på telefon med vissa och andra e-postade vi mer 
information och lämpliga tider för intervju, något som resulterade i sex intervjuer. 
Personerna presenteras i längre ner i studien. 
 

3.2.2 Genomförande av kvalitativ intervju 
Vi gjorde samtalsintervjuer63 med samtliga företag för att kunna få höra deras egna 
ord på hur de ser på CSR och hur de arbetar med det. Intervjuerna gjordes via telefon 
och var mellan 30 och 60 minuter långa. I intervjuerna förlitade vi oss på vår 
intervjuguide64 där vi har färdiga intervjufrågor som vi frågade respektive CSR-
ansvarig i varje företag.  
 
Våra intervjufrågor är uppdelade i fem delar där första delen är öppningsfrågor om 
personen själv vi intervjuar om deras erfarenheter och utbildningar65. Detta har gjorts 
för att bryta isen med intervjupersonen och för att avslappnat och okomplicerat 
komma in i intervjusituationen. I andra delen har vi frågor om företaget de arbetar i, 
för att ge en bättre bild av företaget. Den tredje delen handlar om deras CSR-arbete 
och hur de som företag definierar CSR och komma närmare in på deras mål och 
avsikter med arbetet de utför. Frågorna ska ge oss svar om deras kunskaper om CSR 
och hur de som företag ser på deras CSR-arbete. Vår fjärde del i intervjuguiden 
handlar om hur de valda företagen kommunicerar ut sitt CSR-arbete externt och 
internt och sist har vi valt att fråga om företagets värderingar och kärnvärden för att 
kunna ha möjligheten att jämföra hur nära det står till deras CSR-arbete66. 
 
Frågornas karaktär är avhängigt för att få en korrekt och bra intervju där svaren ger 
god möjlighet att till att besvara undersökningens frågeställningar. Frågorna i vår 
intervjuguide var utformade på ett beskrivande67 sätt där informanten fick beskriva 
hur det frågade ämnet förehåll sig. Vi undvek att göra frågor som innehöll påståenden 
då det finns risk att man kan påverka informanten med den typen av frågor, en så 
kallad intervjuareffekt68. Om det var något vi inte förstod i informantens svar kunde 
vi ställa en följdfråga som ett påstående för att se om vi uppfattat denne rätt69. 
 
Varje intervju skedde per telefon eftersom ingen av informanterna befann sig i 
närheten av där vi var. Alla informanter var utspridda över Sverige vilket gjorde det 
omöjligt för oss att ta oss till de platserna på kort tid. Men det var också, som tidigare 
nämnt, att vissa av informanterna inte hade möjlighet att göra intervjun under 
arbetstid och ville därför också genomföra intervjun hemifrån och därför valde vi att 
genomföra telefonintervjuer för det var det bästa möjliga och praktiska70.  

                                                 
63 Esaiasson, sid. 284 
64 Jacobsen, sid. 19 
65 Jensen M K, ”Kvalitativa metoder”, 1991, Studentlitteratur: Lund, sid. 68 
66 Ibid sid. 68 
67 Esaiasson, sid. 298 
68 Ibid, sid. 301 
69 Ibid, sid. 299 
70 Jacobsen, sid. 159 
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Vi spelade in varje intervju på telefonen för att sedan kunna transkribera varje intervju 
och titta närmare på resultaten och få fram rätta citat. Att spela in intervjun gör att vi 
kan återgå och lyssna flera gånger om det var något vi inte fick med när vi skrev 
svaren och gjorde en tolkande analys. Jarlbro71 nämner i sin bok att skriva ut 
materialet till intervjun är bästa sättet att få kontroll över intervjun. Att skapa bättre 
kontakt och komman närmare in på det man har talat om. Vi påbörjade 
transkriberingen direkt efter varje intervjun medan det fortfarande var nytt och att 
man kom ihåg vad som sades. Efter varje intervju gick vi tillsammans igenom 
intervjun för att se om vi fick fram det vi sökte. Vi bestämde också med varje 
intervjuperson om det var att återkomma med fler frågor ifall vi saknade något, för att 
försäkra oss om att vi får ut tillräckligt med information.  
 
Intervjuerna gjordes av samma person för att efter varje intervju är det en stor chans 
att man lär sig något nytt och blir allt mer bekant med frågorna. Det kan leda till en 
mer avslappnad intervju och enklare för intervjuaren att fråga följdfrågor och inte 
enbart följa intervjuguiden72. Genom att samma person genomförde intervjuerna blev 
det kontinuitet i dem vilket ledde till att alla blev av samma karaktär. Dessutom kunde 
intervjuaren få fram de svar som krävdes om inte informanten svarade på det sätt som 
var önskvärt för att få fram tydlig information. 
 

3.2.3 Genomförande av kvalitativ innehållsanalys 
Efter att ha genomfört alla intervjuer insåg vi att många hänvisade oss till hemsidorna. 
Vi valde därför att göra en kompletterande kvalitativ innehållsanalys för att få ett 
bättre grepp om svaren vi fick i den kvalitativa intervjun. Vi började med att titta 
igenom hemsidorna för att få en uppfattning av vad som visas. Därefter valde vi att 
göra en innehållsguide för vår innehållsanalys. Innehållsguiden ska likt en 
intervjuguide hjälpa oss att hitta de svar vi söker inom den externa kommunikationen. 
Vi valde att utforma frågorna efter vår andra fråga i vår frågeformulering som grundar 
sig på hur CSR- arbetet kommuniceras externt. Innehållsguiden bestod av tre frågor 
som är: 
 

• Hur framställs CSR? 
• Vilka ord kopplas till CSR på hemsidan? 
• Hur kommuniceras CSR via hemsidan? 

 
Vi började med att besöka varje hemsida och söka oss fram till det som kopplas till 
CSR. Vid vissa tillfällen var det svårare än andra att hitta till närmsta definitionen av 
begreppet och vi var därför tvungna att söka på hemsidans sökfält efter ordet ”CSR”. 
Det som kom fram var företagets ansvarsområden och ibland kom det inte fram något 
alls, vilket gjorde att vi fick söka efter ord som förknippades med CSR som t.ex. 
”ansvar” och ”hållbarhet”. CSR kan för företag betyda en mängd saker och vissa 
använder över huvud taget inte ordet alls vilket gjorde att man fick leta efter material 
som associerades med CSR. När vi kom fram till sidor där deras CSR-arbete var 
presenterade sökte vi information efter våra frågeställningar. Det var en tolkande 
process där vi kom åt väldigt mycket information. Vi var därför strikta med att hålla 

                                                 
71 Jarlbro, sid. 210 
72 Ibid, sid. 190 
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oss till våra frågor i innehållsguiden eftersom för mycket information i vår 
kompletterande innehållsanalys skulle inte längre vara kompletterande och behövde 
därför avgränsa oss. Vi sammanställde all information vi kom fram till och framförde 
ett resultat av innehållsanalysen. 
 

3.2.4 Metodproblem 
Under vår studie tid för uppsatsen stötte vi på vissa problem som kunde ha påverkat 
vår studie. Ett av de största problemen var under intervjutiden. Vi spelade in varje 
intervju på telefonen som sedan visade sig att det brusade i telefonen när vi lyssnade 
på inspelningarna och det var stundtals svårt att höra vad intervjupersonen sa. Det var 
inte helt otydligt men det var inte alltid lätt att uppfatta rätt. Vi fick därför lyssna flera 
gånger på samma del för att få rätt svar, vilket kunde ta tid. Dock begränsade sig 
bruset till oss som intervjupersonen vilket ledde till att informantens svar var lättare 
att höra. Ett annat problem var när vissa av företagen ville titta på frågorna innan 
intervjun eftersom CSR är ett stort begrepp och innefattar mycket ville dem veta lite 
mer om vad vi undersökte. Det räckte inte med vår förklaring av ämnet och de ville se 
frågorna innan intervjun. Då bestämde vi att skicka ut frågorna till alla informanter 
som skulle vara med i intervjun, problemet är att alla kunde förbereda sig inför 
intervjun och svara efter det dem tror att vi vill höra.  
 
Efter alla intervjuer bad många företag om att få läsa sin del innan slutgiltiga 
inlämningen för att titta om det stämmer överens med vad de har sagt. Vi ansåg det 
som ett problem eftersom de då kan påverka resultatet av studien ifall det inte är nöjda 
med vad de har sagt under intervjutiden. Därför bestämde vi att de får titta på 
transkriberingarna av intervjun.  
 
Under intervjutiden då vi ställde frågor till respektive informant hände det att de 
svarade med att säga ”ni kan se mer på vår hemsida” och valde att avsluta sitt svar 
där. Vi frågade vidare i samma fråga med omformuleringar eller följdfrågor. Men 
efter alla intervjuer kom vi fram till att varje intervjuperson hänvisade mycket till 
företagens hemsidor. Vi insåg då att intervjupersonerna inte hade tillräckligt med 
grundkunskaper om ämnet eller att de helt enkelt tyckte det var enklare att hänvisa till 
hemsidan än att svara fullt ut. Därför valde vi att göra en kvalitativ innehållsanalys 
och använda det som kompletterande för intervjuerna. 
 
Under den kvalitativa innehållsanalysen hade vi inte många problem som uppstod, det 
som kunde vara svårt var att hitta begreppet CSR hos företagets hemsidor. Men det 
var ingenting som påverkade vår studie. Företagen har också om vartannat använt 
begreppet värderingar och kärnvärden. I denna studie jämställer vi de två begreppen 
oavsett vad organisationerna själva väljer att kalla det för att skapa tydlighet i 
undersökningen.  
 
Ett annat problem var sökandet efter artikeln med Archie Carrolls CSR-pyramid som 
kommer behandlas i teorin. Vid sökandet efter artikeln i databaserna anslutna till 
Mittuniversitetet var den artikeln låst och kunde inte nås. Dock hittades en identisk 
artikel från San Diego State Universitys hemsida som har använts. När vi källhänvisar 
gör vi det till den artikeln och använder därför sidindelningen i den versionen. 
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4. Presentation av företag 
 
I det här kapitlet presenterar vi de undersöka företagen samt dess informanter 

 

4.1 Statoil 
Statoil är Sveriges äldsta oljebolag med anor tillbaka till 1860-talet. Det moderna 
Statoil formades dock 1896 då tre lokala bolag slogs ihop och tillsammans bildade 
Krooks Petroleum och Olje AB. 1986 antogs det nuvarande namnet Statoil. Företaget 
är den största aktören för bensin på den svenska marknaden med en andel på 24 % 
och har 450 stationer i Sverige. 73,74 
 

4.1.1 Andreas Fogelberg 
Andreas Fogelberg arbetar som hälso-, miljö-, säkerhets- och kvalitetsansvarig på 
Statoil. Han har arbetat som det i sju år och har läst nationalekonomi med 
miljöinriktning på Göteborgs Universitet. Han arbetar med CSR-relaterade frågor 
med huvudfokus på miljö och säkerhet. 
 

4.2 Preem 
Oljebolaget Preem har c:a 530 bensinstationer och två raffinaderier i Sverige. 
Företaget kom in på den svenska marknaden 1996 efter att OK Petroleum och OK 
beslutade sig för att gå skilda vägar. OK Petroleum bytte efter det namn och bildade 
en ny bensinkedja som fick namnet Preem. I samband med ombildandet köptes alla 
Texacostationer i Sverige upp och direkt fick en marknadsandel på c:a 10 %. Preem är 
idag Sveriges största oljebolag och har idag 80 % av den svenska 
raffinaderikapaciteten. De har även c:a 11 % av den svenska bensinförsäljningen.75,76 
 

4.2.1 Helene Samuelsson 
Helene Samuelsson arbetar som kommunikationschef på Preem sedan 4 år tillbaka, 
innan dess arbetade hon med marknadskommunikation och miljöfrågor inom Preem. 
Hon är utbildad till kemist och läst marknadsföring och Public Relations på Berghs 
Communication i Stockholm. 
 

4.3 E.ON 
E.ON är ett dotterbolag till världens största energikoncern, tyska E.ON Energie och är 
mest känd för allmänheten som en elleverantör på den svenska marknaden. Den 

                                                 
73 Statoils hemsida, http://www.statoil.se, använd 25 november 2008 
74 Statoil – Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Statoil, använd 25 november 2008 
75 Preems hemsida, http://www.preem.se, använd 25 november 2008. 
76 Preem – Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Preem, använd 25 november 2008 
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svenska delen av bolaget bildades 1906 som Sydsvenska Kraftaktiebolaget och bytte 
efter en tid namn till Sydkraft. 2005 köptes företaget av tyska E.ON Energie och även 
namnet byttes. Det svenska huvudkontoret ligger i Malmö med stora kontor även i 
Stockholm, Laholm och Sundsvall.77,78 
 

4.3.1 Katarina Skalare 
Katarina Skalare är Corporate Responsibility ansvarig på Eon. Hon har sedan februari 
haft den positionen men har tidigare arbetat med CSR frågor i andra företag och är 
informatör i botten. Hon har en Fil. Kandidat examen inom arbetsvetenskap med 
inriktning i organisations utveckling och kompetensutveckling i organisationer. 
 

4.4 Vattenfall 
Vattenfall är ett svenskt bolag som grundades i Trollhättan 1899 efter att Riksdagen 
tillsatt Vattenfallskommittén för att förhandla sig till rättigheter i Trollhättans 
vattenfall. Kort efter förvärvet börjades diskussioner om man skulle börja producera 
el och idag lite mer än 100 år senare är Vattenfall Europas femte största elproducent 
med verksamhet i Skandinavien, Polen och Tyskland. Företaget levererar el och 
värme och är helägt av den svenska staten.79,80 
 

4.4.1 Michelle Von Gyllenpalm 
Michelle Von Gyllenpalm arbetar som CSR-manager på Vattenfall Koncernstaden. 
Hon har sedan 15 september 2008 haft den positionen och innan dess arbetade hon 
med Vattenfalls forskning inom lagring och skildring. Hon har en grundexamen inom 
geovetenskap och en masterexamen inom Environment management.  
 

4.5 SCA 
SCA är ett världsomspännande pappersföretag. De producerar hygienprodukter, 
mjukpapper och tryckpapper i över 90 länder. Företaget grundades 1929 genom en 
sammanslagning av ett tiotal svenska skogsföretag. Bakom grundandet stod den 
svenske finansmannen Ivar Kreuger. Idag har SCA 50 000 anställda i drygt 60 länder 
och en årlig omsättning på över 100 miljarder kronor.81,82 
 

4.5.1 Yogi Pillay 
Yogi Pillay arbetar inom CSR- ansvarig på SCA och har sedan 7 år tillbaka haft sin 
position. Hon har tidigare arbetat med miljöfrågor för företag och har en 
grundexamen samt masterexamen inom Environment management i Sydafrika. 

                                                 
77 E.ON:s hemsida, http://www.eon.se, använd 25 november 2008 
78 E.ON – Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/E.ON, använd 25 november 25 2008 
79 Vattenfalls hemsida, http://www.vattenfall.se, använd 25 november 2008 
80 Vattenfall (Företag) – Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenfall_AB, använd 25 november 
2008 
81 SCA:s hemsida, http://www.sca.se, använd 25 november 2008 
82 Svenska Cellulosa AB SCA – Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Cellulosa_AB_SCA, 
använd 25 november 2008 
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4.6 Sveaskog 
Sveaskog är ett renodlat skogsägarföretag som äger skog i större delen av Sverige. 
Företaget förvaltar skogar och ombesörjer försäljning av skogsråvaror till 
virkeshandlare. Sveaskog är en ledande leverantör på den svenska marknaden och har 
haft sin huvudsakliga verksamhet sedan 2006. Ägare är svenska staten till 100 %.83,84 
 

4.6.1 Sara Vikman 
Sara Vikman är informatör på Sveaskog och efter årsskiftet byter hon position till 
CSR ansvarig. Hon har jobbat som informatör på Sveaskog sedan 4 år och har en fil. 
Kandidat i sociologi från Uppsala universitet och en fil. Magister inom 
mediekommunikationsvetenskap ifrån Stockholms universitet. 

                                                 
83 Sveaskogs hemsida, http://www.sveaskog.se, använd 25 november 2008 
84 Sveaskog – Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveaskog, använd 25 november 2008 
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5. Resultat 
 
Här presenterar vi resultaten för vår undersökning, kategoriserad efter bransch. De 

kursiverade rubrikerna avser innehållsanalysen på respektive företags hemsida 

 
 

5.1 Oljebranschen 

5.1.1 Statoil 

 
Hur definierar de valda företagen CSR och hur beskrivs det? 

Vi gjorde en intervju med Andreas Fogelberg på Statoil för att försöka besvara våra 
frågeställningar. Det första som kom på tal när CSR nämndes var att Andreas 
Fogelberg hade svårt att relatera till begreppet. Han tyckte att det var väldigt vitt och 
saknade en klar innebörd. På frågan hur han definierade CSR sade han att han tyckte 
det var svårt att förhålla sig till, men nämnde efter ett tag hälsa, miljö, säkerhet och 
kvalitet. Han berättar att Statoil sysslar med väldigt mycket som skulle kunna passa 
inom CSR-kategorin, som t.ex. sponsring, personal- och arbetslivsfrågor. Det 
återkommande temat i intervjun som berörde CSR-begreppet någorlunda var dock 
hälsa, miljö, kvalitet och säkerhet. När vi frågade efter den som hade ansvar för 
Statoils CSR-aktiviteter blev vi hänvisade till Andreas Fogelberg som då arbetar som 
hälso-, miljö-, säkerhets- och kvalitetschef. Det verkar vara så att Statoil inte direkt 
ställer sig under CSR-begreppet utan hellre identifierar CSR-relaterade aktiviteter 
som sin egen definition. 
 
”CSR-begreppet är lite svårt, tycker jag att förhålla sig till. Vi jobbar ju med extremt 

mycket i vårt företag med hälso-, miljö- och säkerhets- och kvalitetsfrågor” Andreas 
Fogelberg, 081124 
 

Enligt Andreas Fogelberg läggs det stor vikt vid CSR-relaterade frågor och aktiviteter 
på koncernnivå inom Statoil. Andreas Fogelberg säger att för Statoil är CSR ungefär 
”det vänliga företaget” och företaget som tar ansvar på något sätt. Han vidhåller att 
här blir ansvarsbegreppet väldigt stort men nämner här hur man tar hand om anställda 
och upplevs av kunder, miljön och hur de för säkerhetsfrågor. På flera led skall 
aktiviteterna präglas av ansvar, som till exempel vid inköp. De har enligt Andreas 
Fogelberg en mängd aktiviteter som ryms inom CSR-området. Bland annat har de 
metoder för att pumpa ner koldioxiden som frigörs vid upptagning av olja ner i 
havsbotten igen. 
 
Hur kommuniceras CSR-arbetet externt? 

När det gäller den externa kommunikationen av CSR är den främsta kanalen de 
bensinstationer som Statoil förfogar över. Han menar att det är viktigt att de 365 000 
kunder som tankar på Statoil ska kunna veta vad Statoil gör och förhoppningsvis ge 
dem gott renommé för det. De har inte haft många marknadsföringskampanjer med 
miljöinriktning berättar han vilket är avsiktligt. Han säger att det är viktigt att det 
Statoil faktiskt gör ska synas för kunderna. 
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5.1.1.1 Innehållsanalys av Statoils hemsida 

 
Hur framställs CSR? 

Statoil har ingenting på sin hemsida som leder oss till CSR förutom en rubrik som 
handlar om hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet. Vi kopplar det till ett ansvarsområde 
och till CSR. De skriver om sitt miljöansvar som att vara med och utveckla för ett 
hållbart samhälle och nämner en del aktiviteter för en bättre miljö. Som att t.ex. köra 
klimatneutralt, använda miljöeffektivare drivmedel och miljöanpassat. De har också 
ansvar inom säkerhet som gäller för medarbetare men säkerheten är också för 
livsmedel som säljs i butikerna. Varje butik har en säkerhetsansvarig för all mat.  
 
Det som tar mest uppmärksamhet är Statoils klimatansvar. De lär sina yrkesförare att 
köra ”smart driving”, lagra koldioxid i bergrunden och värmer sina lokaler 
klimatneutral för att minska koldioxidutsläppen. De är också medlemmar i Business 
Leaders’ Initiative for Climate Change, ett nätverk som arbetar för klimatförändring. 
De samarbetar också med Volvo för att få fram en ny produkt som ska producera el 
för tunga fordon som i sin tur ska hjälpa till med växthuseffekten. 
 
”Företaget strävar efter att hitta lösningar som bidrar till att minska 

växthuseffekten.” Utdrag från Statoils hemsida 
 

Vilka ord kopplas till CSR på hemsidan?  
Klimatfrågor och miljöansvar är det som kan kopplas till CSR på hemsidan. Ingenting 
konkret går att hitta, men främst ansvar och hållbarhet tillsammans med miljö och 
klimat. 
 
Hur kommuniceras CSR- arbetet via hemsidan? 

Statoil har genom en extern klimathemsida om klimatförändring gjort ett bra jobb för 
att kommunicera ut sitt budskap till allmänheten. De har lagt upp allt klart och tydligt, 
vilket gör att det blir lättläst för utomstående. De har inte bara informerat men också 
lagt upp nio punkter om hur man som individ kan vara med och påverka för en bättre 
miljö. Deras hemsida utöver den externa har inte mycket CSR-arbete i sig, utan 
handlar mest om verksamheten och produktionen. Men på hemsidan har de lagt ut 
telefonnummer och e-postadress för utomstående ska kunna ringa eller e-posta om hur 
deras yrkesförare kör på vägen. Det är ett bra sätt för Statoil att få feedback från sina 
intressenter. 
 
I intervjun framkommer egentligen inget nytt som vi inte kunde läsa på deras 
hemsida. Vi får en bild av deras ansvarsområden och hur de ser på ett ansvarstagande. 
Ordet CSR används inte på hemsidan utan samma ord som användes vid intervjun, 
nämligen hälsa, miljö, kvalitet och säkerhet. 
 
Hur överensstämmer CSR-arbetet med företagets värderingar? 

Statoil har fyra företagsvärderingar, nämligen curageous, open, hands-on och caring, 
vilket på svenska blir modig, öppen, engagerad och omtänksam. Andreas Fogelberg 
berättar att det är fyra företagsvärderingar som kommer från koncernen StatoilHydro. 
Utöver detta finns det även en HMS-policy (hälsa, miljö, säkerhet) som ska prägla 
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arbetet med de berörda områdena. I HMS-policyn finns anvisningar om att jobba för 
noll skador på miljö, människor och säkerhet. Andreas Fogelberg säger att eftersom 
de hanterar en så pass känslig produkt både säkerhetsmässigt och miljömässigt så är 
det viktigt att det inte blir skador på anställda eller kunder.  
 
På frågan om hur de har valt sina CSR-aktiviteter säger Andreas Fogelberg att det inte 
finns någon speciell linje i hur de väljer utan att det görs en bedömning när det är 
aktuellt. Dock menar han att det finns ett historiskt tänk hos Statoil att vara 
ansvarstagande och att de arbetat så ända sedan företaget bildades. Grunden är att de 
vill vara ett ansvarstagande företag vilket kan kopplas till företagets grundläggande 
värdering om caring.  
 
Dock på frågan om hur CSR-arbetet är kopplat till företagets värderingar nämner han 
åter de fyra grundvärderingarna och tar upp caring som ett exempel. De CSR-arbeten 
som han nämner som Statoil är engagerade i är till exemplet med hur de pumpar 
tillbaka koldioxid i havsbotten men också hur de effektiviserar arbetet i deras 
raffinaderier och försöker förminska energiförbrukningen. De har också fem procent 
etanol inblandat i deras bensin vilket gör bensinen lite miljövänligare. Man kan se att 
det är miljöprägel på CSR-arbetena vilket återigen kan kopplas till den grundläggande 
värderingen ”caring”. Han menar att den präglar hela arbetet med CSR i koncernen. 
 
På frågan om CSR-arbetet går i linje med företagets övergripande strategier, idéer och 
riktlinjer säger han att deras egna ord på CSR, hälsa miljö och säkerhet är en del i den 
övergripande strategin och kan därmed inte gå utanför den. Det finns ingen generell 
linje för CSR eftersom den är så starkt inkorporerad i företagets allmänna linje. Han 
menar att Statoil har två huvudlinjer. Den ena är att ta ett ansvar för den affär de 
arbetar med på ett miljö- och säkerhetsmässigt sätt och den andra är att tjäna pengar. 
På så sätt skiljer sig inte Statoils huvudlinjer nämnvärt mot andra vinstdrivande 
företag säger han. Dock prioriteras alltid miljö och säkerhet framför ekonomisk vinst 
säger han. Om det krävs en stor investering för att säkerställa ett säkerhets- eller 
miljöarbete så görs alltid den investeringen även om det krävs en stor summa pengar 
till den. 
 
 

5.1.2 Preem 
 
Hur definierar de valda företagen CSR och hur beskrivs det? 

Vi intervjuade Helene Samuelsson som är kommunikationschef på Preem om deras 
CSR- aktiviteter. Helene beskriver CSR som ett företags ansvar i samhället vilket kan 
innebära allt ifrån miljö, ekonomi, etik till sociala samhällsfrågor. Hon anser att CSR 
är något ett företag gör som inte är lagstadgad, alltså frivilligt. När vi frågar Helene 
vad CSR är för Preem svarar hon att det är när man tar ansvar hela vägen, det vill säga 
från det att de producerar till att kunden använder deras produkter. Den viktigaste 
CSR-frågan är självklart miljö fortsätter hon, pga. branschen de är verksamma i. De 
jobbar också mycket med sociala och etiska frågor i samhället.  
CSR är inget nytt för Preem menar Samuelsson. De har arbetat med CSR-relaterade 
frågor i många år både globalt och lokalt. De anser att vara en god granne för personer 
som bor i närheten av t.ex. en station ingår i deras ansvarstagande. Helene förklarar 
att oljebranschen måste de jobba väldigt tydligt med dessa frågor. Genom att minska 
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på sina utsläpp och använda sig av miljövänligare raffinaderier som släpper ut c:a 40 
procent mindre koldioxid arbetar de mot en miljövänligare framtid. Hon säger att 80 
procent av Preems arbete går till att försöka minska utsläppen av koldioxid genom 
energiförbättringar eller utveckla nya fördrivbara drivmedel. 
Detta är för att kunder, intressenter och samhället ska veta att Preem inte enbart 

producerar bensin utan arbetar för ett hållbart samhälle genom forskning och 

utveckling - Helene Samuelsson, 081127  
Preem arbetar aktivt med projekt utanför sin egen kärnverksamhet så som ett 
samarbete med Världens Barn. Deras förstahandsval när det kommer till CSR är inom 
kärnverksamheten för att medarbetare också ska kunna få en förståelse varför de 
engagerar sig i sådana projekt som de gör. 
 
Hur kommuniceras CSR-arbetet externt? 

Helene säger att de som arbetar med dessa frågor inom Preem har stor erfarenhet 
eftersom de har arbetat med CSR-relaterade frågor en längre tid. Därför har de 
mycket erfarenhet som de för vidare till sina kunder genom t.ex. utbildningar. De 
utbildar och lär sina företagskunder och privatkunder att effektivisera sin produktion 
och få ner driftkostnader. Utöver utbildningarna ser de till att folk i allmänhet 
informeras om Preems CSR-aktiviteter. De nämner självklart inte begreppet CSR och 
säger aldrig att något är miljövänligt, men däremot att det är bättre för miljön, säger 
Helene. Just oljebranschen får mycket kritik i samhället och ses med än annan syn 
jämfört med andra branscher. Därför måste de tänka på sin trovärdighet och hur de 
kommunicerar sitt ansvar. Genom deras hemsidor och genom vanlig reklam 
marknadsför de sitt miljöarbete, vad de gör för miljön vad för nya drivmedel som 
produceras och liknande. Detta är för att kunder, intressenter och samhället ska veta 
att Preem inte enbart producerar drivmedel utan arbetar för ett hållbart samhälle 
genom forskning och utveckling, tillägger Helene.  
 
 

5.1.2.1 Innehållsanalys av Preems hemsida 

 
Hur framställs CSR? 

Preem skriver om sitt CSR-arbete som ett ansvar på deras hemsida. Deras största 
ansvar är miljön och utveckling av ett hållbart samhälle. Genom att använda 
miljöeffektiva raffinaderier och transporter försöker de ta ett ansvar gentemot miljön. 
För att åstadkomma en förändring har de satt upp miljömål till sig själva, genom att 
minska utsläpp och ställa om raffinaderier ska de också påverka klimatet som ingår i 
miljöansvaret.  
 
Sponsring är en del av ett CSR-arbete och Preem har en del sponsring både nationellt 
och internationellt. En del av deras sponsringssamarbeten är Rädda barnen, Världens 
barn och Riksförbundet för Hem och Skola för att bara nämna några. Deras ansvar 
som sponsringssamarbeten har inget med deras verksamhet att göra utan de förklarar 
genom hemsidan för att de handlar om att ta ansvar för individer, samhället och ett 
arbete för bättre utveckling. 
 
”Utvecklingen mot ett hållbart samhälle kräver kunskap och samarbete” Utdrag från 
Preems hemsida 
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Vilka ord kopplas till CSR på hemsidan? 

De ord som framkommer är ansvar, hållbarhet och sponsring. Dessa ord är de enda 
som är förknippade med CSR. 
 
Hur kommuniceras CSR-arbetet via hemsidan? 

Det som framkommer på Preems hemsida om deras CSR-arbeten är vad de kommer 
göra för framtiden och miljön, vilka åtgärder och mål de har men det framkommer 
inget om hur kunder kan vara delaktiga i miljöpåverkandet. De står dock mer om 
vilka produkter de kan använda sig av men inga tips om en förbättrad miljö. 
Miljöansvaret är tydlig och syns väl när man kommer in på sidan, den har en egen 
rubrik och underrubriker. Deras välgörenhetsansvar tar inte lika stort utrymme på 
hemsidan som miljön, man ser tydligt vilket ansvarsområde som är viktigast. 
Sponsring och välgörenhetsansvar var svårare att hitta sig fram till på sidan lika så till 
frågor och svar. Som kund eller utomstående hade man velat ha tillgång till att fråga 
eller ge feedback på Preems miljöarbete. 
 
På hemsidan framkommer att Preem tar miljöansvaret på största allvar, något som 
också framkom med intervjun med Helene Samuelsson. Vi kunde inte hitta något om 
värderingar eller kärnvärden på hemsidan som nämndes i intervjun. 
 
 
Hur överensstämmer CSR-arbetet med företagets värderingar? 
När vi frågar Helene Samuelsson om Preems värderingar och hur CSR-arbetet 
överensstämmer förklarar hon att Preems värderingar går hand i hand med deras 
CSR-arbeten. Deras vision är att bidra med ett hållbart samhälle och har en CSR-anda 
säger Helene. Ansvarsfull, nytänkande, kundnära och professionell är Preems 
värderingar som ska prägla verksamheten. Just värderingen ansvarsfull kan kopplas 
till CSR eftersom det berör ansvarstagandet, om än på en ganska generell nivå. Att 
vara ansvarsfull är en viktig del i företaget, hela vägen från produktion till att 
produkten når kunden är ett ansvar, säger Samuelsson. Värderingen nytänkande står 
för framtidens nya drivmedel som ska vara bättre för miljön och kundnära står för 
deras kunder. Med tanke på att Preem har ungefär en halv miljon kunder betyder det 
mycket för dem att kunderna är nöjda och försöker utveckla sig efter kundernas behov 
och hjälpa dem i bästa förmån genom att vara öppna och transparanta. Den sista 
värderingen, professionell, ska leda hur de anställda hanterar sina arbetsuppgifter. 
Kan Preem inte svara på någon sort av fråga som kunderna ställer, ser de till att veta 
vad dem inte kan.  
 
 
 

5.2 Energibranschen 

5.2.1 E.ON 

 
Hur definierar de valda företagen CSR och hur beskrivs det? 

Hos E.ON intervjuade vi Katarina Skalare som arbetar som corporate responsibility 
manager. Hon har arbetat med det hos E.ON sedan i februari men har erfarenhet av 
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CSR-frågor i andra bolag i ungefär fem år tillbaka. När vi frågade Katarina Skalare 
om hur E.ON definierade CSR sade hon att E.ON inte hade någon riktigt definition av 
vad CSR är och att förmodligen vet ingen annan riktigt heller. Hon menar att man får 
olika svar beroende på vem man frågar och vilket företag man frågar. Dock för 
E.ON:s del handlar det om att ansvara för företagets verksamhet, både den positiva 
och negativa påverkan som företaget lämnar efter sig. Det gäller både på ett socialt, 
ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv. Ett ansvarsfullt arbete är inget nytt i sig, 
säger Katarina Skalare och menar att företag länge har arbetat med den här typen av 
frågor men dock inte lika systematiskt som idag. Ett exempel på de negativa 
konsekvenserna kan vara utbyggnaden av vattenkraft som kan påverka den biologiska 
mångfalden i älvarna där det byggs. 
 
E.ON har i sin CSR-definition valt att plocka bort S:et och kallar det endast för CR, 
Corporate Responsibilty. Anledningen till det är att det blir för stor fokus på det 
sociala ansvarstagandet vilket lätt kan tolkas till sponsring och liknande som ligger 
utanför E.ON:s kärnverksamhet. 
 
 
Hur kommuniceras CSR-arbetet externt? 

CSR-arbetet kommuniceras främst externt genom företagets gemensamma CR-
rapport som kommer ut en gång om året, säger Katarina Skalare. I rapporten redovisas 
CSR-arbetet enligt Global Report Initiatives riktlinjer om hur ett CSR-arbete ska 
rapporteras. Den rapporten kommer från E.ON-koncernens huvudkontor men i 
Sverige på E.ON Nordic kommer årligen en publikation som heter ”Vem bryr sig?”.  
Det är en del i E.ON:s marknadskommunikation mot kunderna säger Katarina Skalare 
där ”Vem bryr sig?” är en del av den kommunikation som sker mot kunderna i övrigt. 
I publikationen berättas om E.ON:s roll i samhället och hur arbetet mot företagets 
intressenter går. Utöver det erbjuder E.ON sina kunder olika möjligheter att ta reda på 
sina egna koldioxidutsläpp via en webbapplikation som finns att tillgå på deras 
hemsida. Katarina Skalare säger att det är dels en service till kunden men också ett 
arbete för att få kunden att kunna minska sina egna utsläpp. 
 
Katarina Skalare säger dock att de CSR-projekt som E.ON har inte i första hand inte 
är avsedda för att kommuniceras ut utan mest för att säkerställa kvaliteten i arbetet. 
Men hon medger att det är en konkurrensfördel att arbeta aktivt med miljöfrågor och 
även varumärkesstärkande på sikt. Dock är det inte unikt, säger hon, eftersom inget 
annat energibolag låter bli att göra det.  
 
”Det är klart att det är ju en konkurrensfördel om vi kan visa på att vi arbetar aktivt 

med miljöfrågor till exempel. Men det är ju inte något annat bolag som inte jobbar 

med de här miljöfrågorna heller” Katarina Skalare, 081128 
 
 

5.2.1.1 Innehållsanalys av E.ON:s hemsida 

 
Hur framställs CSR? 

CSR för E.ON är ansvar och de har delat upp sitt ansvarsområde i tre delar. CR som 
står för Corporate Responsibility, miljö och sponsring. De skriver om deras CR-arbete 
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som att ta ansvar för medarbetare, kunder, företaget, myndigheter och för samhället. 
De vill bidra med rimliga priser för energianvändning och motverka sin 
miljöpåverkan. De vill minska deras miljöpåverkan och har därför visat upp vad de 
har kommit fram till för sina intressenter. De har också lagt upp 18 aktiva 
miljöprojekt på sin hemsida tillsammans med resten av deras verkande miljöansvar 
som klimatpåverkan. 
 
Det ingår också en del sponsring i E.ON:s ansvarsområde och det är allt ifrån lokal 
verksamhet till nationell, små som stora. 
 
Vilka ord kopplas till CSR på hemsidan? 

CSR är ett ord som framkommer väldigt ofta och har samma syfte som CSR. Det 
används tillsammans med hållbarhet och ansvar. 
 
Hur kommuniceras CSR- arbetet på hemsidan? 

CSR-arbetet kommuniceras väl och tydligt på E.ON:s hemsida. Det skriver vilka 
åtgärden de gör och hur kunderna kan vara med och bidra. De ger tips om hur 
kunderna kan minska sin energianvändning för en bättre miljö. E.ON har på sin 
hemsida lagt upp en rubrik om hållbarhet som kan klicka sig vidare till deras 
ansvarsområden. Väldigt enkelt och förståeligt för någon som inte är inom branschen 
och förstår sig på företagsspråket.  
 
E.ON har en väl utvecklad sida där samtliga värderingar står att finna samt en mängd 
texter om hur de tar sitt ansvar. De tar även samhälliga ansvar, något som går lite 
stick i stäv med deras egen definition av CSR, nämligen CR. 
 
 
Hur överensstämmer CSR-arbetet med företagets värderingar? 

E.ON har sex kärnvärderingar, nämligen öppenhet, mod, samhällsansvar, integritet, 
förtroende och ömsesidig respekt. De kärnvärderingarna är framtagna efter 
gemensamma dialoger i företaget säger Katarina Skalare. De CSR-projekt som de är 
engagerade i är väldigt starkt förknippade med kärnvärderingarna där samhällsansvar 
kan ses som den tydligaste av dem. CSR-arbetet går med de övergripande strategierna 
säger Katarina Skalare eftersom att just samhällsansvar finns med i de 
kärnvärderingar som präglar hela verksamheten.  
 
”Samhällsansvar är inbakat i våra värderingar. Och respekt för människor och mod. 

Det är väldigt starkt kopplat” Katarina Skalare, 081128 
 
 

5.2.2 Vattenfall 
 
Hur definierar de valda företagen CSR och hur beskrivs det? 

Vi intervjuade Michelle Von Gyllenpalm som är CSR-ansvarig på Vattenfall om 
deras CSR-aktiviteter och hur de som företag tar ansvar. Men en klar definition av 
begreppet CSR framkommer inte tydligt för Vattenfall. Diskussioner förs internt i 
företaget om begreppet. Frågor om huruvida det ska heta CR eller CSR har förts och 
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diskuterats. För hon menar det ingår inte bara socialt ansvar men också etisk, moralisk 
och miljö. 
 
Michelle Von Gyllenpalm berättar om hur de sponsrar World Childhood Foundation 
för att barn ska få tillgång till skola och bättre liv. Hon berättar också om andra 
sponsorengagemang som t.ex. ett projekt i Lettland som heter ”Livslust” och ska 
hjälpa barn att få ett tryggare liv och komma bort från gatorna. Sådana sponsringar 
kallar dem för humansponsring eftersom det ligger utanför deras verksamhet. Det 
som dock är tydligast för Vattenfall är att de vill bidra med ett hållbart samhälle. 
Samtidigt försöker de få ett lika hållbart samhälle i de andra länder de arbetar i, säger 
Von Gyllenpalm. För att kunna nå till ett hållbart samhälle och ta ansvar för sitt 
miljöpåverkande försöker de arbeta efter företagets kärnvärden.  
 
Hur kommuniceras CSR-arbetet externt? 

När vi talar om deras externa kommunikation gällande CSR är det webbsidor och 
hållbarhetsfrågor som används främst. Von Gyllenpalm säger att de vid olika tillfällen 
blir inbjudna till debatter och liknande för att berätta om sitt CSR-arbete. Till vår 
fråga angående marknadskommunikation och CSR i marknadsföringssyfte blir svaret:  
 
”Vi har en kommunikationsavdelning, dem vet ju om att det finns en CSR- rapport 

men det ingenting som dem använder direkt, nej det skulle jag inte säga.” Michelle 
Von Gyllenpalm, 081121 
 
 

5.2.2.1 Innehållsanalys av Vattenfalls hemsida 

 
Hur framställs CSR? 

På sin hemsida visar Vattenfall sina ansvarsområden. Det går inte under namnet CSR 
och det begreppet används inte någonstans på hemsidan förutom på deras årsrapport 
av CSR-aktiviteter. Deras största ansvar som framkommer är miljön. De visar att de 
tar ett ansvar för miljön på grund av deras miljöpåverkan och har en egen rubrik med 
enbart miljöansvar. 
 
Ett annat stort ansvar vattenfall tar är för klimaten. De har en sida där de utmanar 
kunder och alla besökare att skriva på för en förändring av klimatpåverkan. 
Tillsammans med FN har de startat debatten på sin hemsida och förväntar sig att alla 
ska delta för ett bättre klimat för framtiden.  
 
”Vi har alla ett ansvar för att bekämpa klimatförändringarna” Utdrag från 
Vattenfalls hemsida 
 

Inom begreppet CSR ingår mycket och Vattenfall har valt att inte bara påverka inom 
miljön men också utanför in verksamhet genom sponsring. De sponsrar inom sport, 
humansponsring, kultur & miljö och lokala projekt, deras syn på sponsring är mer än 
bara en hjälpsam hand de menar att genom sponsringen ska de skapa goda relationer 
till medarbetare och intressenter. 
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Vilka ord kopplas till CSR? 

Ordet CSR framkommer endast på hållbarhetsrapporten och det beror på att de arbetar 
internationellt och vill att intressenter i andra länder ska kunna relatera till begreppet. 
I annat fall är ansvarstagande, hållbarhet och sponsring ord som förknippas med CSR. 
 
Hur kommuniceras CSR-arbetet via hemsidan? 

Genom sin externa webbsida för klimatdebatten visar Vattenfall vad de vill säga. På 
den externa sidan finns det möjlighet för kunder oh allmänheten att tycka till och 
fråga det de undrar över. De har också lagt upp tips och råd om hur kunder kan bidra 
med miljöförändringar genom energianvändning. Deras hållbarhetsrapport berättar en 
stor del av vad de har tidigare gjort och där är deras största CSR-kommunikation om 
man vill beställa hem den. 
 
Direkt på hemsidan framkommer miljöarbetet vilket kan tolkas som att de tar det på 
ett stort allvar, något som Von Gyllenpalm själv också säger. Von Gyllenpalm pratar 
dock i intervjun om CSR på en ganska generell nivå, även om miljöansvaret också 
nämns. 
 
 
Hur överensstämmer CSR-arbetet med företagets värderingar? 

Vattenfalls värderingar ska vara en ledstjärna till ett ansvarsfullt arbete för sina 
kunder, leverantörer och även internt. ”Vi ser till att våra leverantörer som vi arbetar 

med följer våra kriterier och passar till våra kärnvärden” säger Michelle Von 
Gyllenpalm. Detta har lett till att Vattenfall har skapat något som kallas för 
uppförandekoder som är instruktioner till hur man som anställd ska bete sig gentemot 
kunder, leverantörer och andra intressenter. De har olika uppförandekoder för olika 
intressenter. Om Vattenfall arbetar i andra länder som är annorlunda i kultur arbetar 
de efter sina koder och kärnvärden som har skapats fram för alla anställda och 
intressenters skull. 
 
Von Gyllenpalm berättar att Vattenfalls kärnvärden har funnits en lång tid i företaget. 
De togs fram internt efter dialoger med anställda från alla nivåer i företaget. Det har 
gjorts för att alla ska vara delaktiga och för att man själv veta vad man jobbar efter. 
Vattenfall har tre kärnvärden, effektivitet, ansvar och öppenhet. Effektivitet är ett 
viktigt kärnvärde. Vattenfall har mål om effektivt arbete med miljö- och klimatfrågor. 
De planerar inför framtiden hur de kan förbättra till renare el- och värmeproduktion 
och var de kan göra förändringar som t.ex. i glödlamor och kylskåp. Tillsammans 
med EU och FN har Vattenfall skrivit på ett avtal där de är beredda att arbeta emot att 
medeltemperaturen i världen inte blir högre än 2 grader. Detta är ett stor steg eftersom 
temperaturen har stigit med 0,75 sedan industrialismen, men med effektivt arbete kan 
det vara möjligt.  
 
Det andra kärnvärdet är att vara ansvarsfull, att producera el och värme kanske inte är 
det miljövänligaste men att ta sitt ansvar och se till att kärnavfallen tas handom är 
viktigt. Von Gyllenpalm anser att Vattenfall har ett ansvar för miljön och samhället 
eftersom samhället ger dem mycket och att ta ett ansvar mer än vad lagen kräver, 
säger hon. Ansvarsfullhet kan knytas till CSR-ansvar eftersom det är själva 
innebörden med begreppet. Dock är det ganska vagt och generellt och ingen stark 
koppling kan ses. 
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”Det gäller att ta ett ansvar mer än vad lagen kräver” Michelle Von Gyllenpalm, 
081121 
 

En de av ansvaret är också att vara öppenhet vilket är Vattenfalls tredje kärnvärde. Att 
vara öppen med det de gör är ett stort ansvar. Genom deras webbsidor och broschyrer 
försöker de kommunicera ut sitt budskap med deras CSR- aktiviteter. Varje år har 
Vattenfall en rapport som publiceras där allt om deras CSR-arbete framkommer och 
Von Gyllenpalm säger att det gäller att vara öppen och transparent när det kommer till 
CSR-arbeten eftersom många känner sig osäkra om dessa frågor. 
 

 

5.3 Skogsbranschen 

5.3.1 SCA 

 
Hur definierar de valda företagen CSR och hur beskrivs det? 

Hos SCA fick vi prata med Yogi Pillay som arbetar som director of corporate social 
responsibility. Hon har arbetat med det inom SCA i sju år men har i andra företag 
arbetat inom CSR en mycket längre tid. Hon säger att SCA inte direkt har någon 
definition på vad CSR är vilket hon medger kan vara lite konstigt. Hon tycker att CSR 
inte direkt är något begrepp utan mer innebär ansvarsfullt företagande. Hon säger att 
de områden som täcks in inom CSR-området finns i SCA:s uppförandekoder. Inom de 
uppförandekoderna finns ämnen så som hälsa, säkerhet, relationer, human rights, 
child labour policy och så vidare.  
 
Yogi Pillay säger också att hennes roll som director of corporate social responsibility 
är att se till att företaget lever efter de uppförandekoder som företaget har satt upp. På 
frågan om vad CSR är för SCA säger hon att det är att man ska se SCA på ett 
ansvarsfullt sätt på marknaden. Uppförandekoden har funnits i SCA sedan 2003 då 
den förhandlades fram av representanter från överallt i företaget. Den har varit i bruk 
sedan 2004 
 
”Vi har inget egentligen definierat, det är bara de här sakerna inte andra. Det är 

ingenting konkret.” Yogi Pillay, 081125 
 
Hur kommuniceras CSR-arbetet externt? 

På frågan om hur SCA kommunicerar sitt CSR-arbete externt svarar Yogi Pillay att 
det sker via hemsidan och hållbarhetsrapporterna. Dock brukar de ha öppna dagar på 
kontor och fabriker där familjer, skolor och studenter får komma och se hur 
verksamheten bedrivs. Där sker också en kommunikation ut externt berättar hon. Hon 
säger att intresset för hållbarhetsfrågor har blivit större vilket gör att mer information 
om hur SCA arbetar med den typen av frågor har lämnats ut. Det finns också en några 
publikationer om hur CSR-arbetet fungerar men det är inte i större omfattning, säger 
hon. Hon tror, men vet inte säkert, att CSR har använts i marknadsföringssyften från 
SCA:s hemsida också. Yogi Pillay säger att det är en konkurrensfördel att vara 



Alla vet vad det är, men ingen vet vad det är Tärnhuvud & Uyar 

 

 37 

ansvarstagande. Många av deras kunder väljer att ha med SCA att göra på grund av 
deras sätt att arbeta med hållbarhet, menar hon. 
 
 

5.3.1.1 Innehållsanalys av SCA:s hemsida 
 
Hur framställs CSR? 

SCA:s CSR-arbete framkommer inte i form av CSR utan mer som ett ansvar inom 
hållbarhetsutveckling. De skriver om att de vill bidra med en hållbar utveckling 
genom att ge mer värde för ägarna, skapa livskvalitet för medarbetarna, ekonomiskt 
och socialt framgång för kunder och leverantörer men också bidra med god miljö.  
 
SCA:s största prioritet är miljön och vill bidra med en bättre miljöpåverkan. De har 
ansvar inom sociala sammanhang och det gäller för sina intressenter. I det ingår även 
deras medarbetare som ska känna sig respekterade och behandlade på samma sätt. De 
skriver även att säkerhet för de anställda och entreprenörerna är viktigt och att 
samarbetet med leverantörer ska gå i linjer med deras värderingar.  
 
SCA är också en av medlemmarna till Global Compact och måste förhålla sig till de 
tio principer som FN har lagt upp. Samtidigt har de sponsrat olika organisationer med 
sina egna produkter.  
 
”Inom SCA är arbetet med miljöfrågor högt prioriterat” Utdrag från SCA:s hemsida 
 

Vilka ord kopplas till CSR på hemsidan? 

Ordet CSR används på sidan som i rapporter och titlar men inte i sammanhanget som 
ansvar eller i sin egen betydelse. Istället för CSR-arbete framkommer hållbarhet och 
ansvar. 
 
Hur kommuniceras CSR-arbetet via hemsidan? 

SCA skriver ganska tydligt om deras mål och deras policys på hemsidan om vad de 
vill uppnå med deras ansvarsområden, det är också enkelt att hitta till delen där 
ansvaret är uppdelat. De visar också upp deras sponsring med sina egna produkter till 
olika välgörenhetsorganisationer. 
 
SCA har också lagt upp utvärderingar av andra företag om deras hållbarhet. Andra 
företag och kunder ska kunna se dessa utvärderingar och få en uppfattning om SCA:s 
arbete. 
 
På SCA:s hemsida står det mycket om vad de ska göra för samhället och varför de gör 
det. Det pratas bl.a. om human rights vilket också Yogi Pillay nämner. Miljön får 
också stort fokus. 
 
 
Hur överensstämmer CSR-arbetet med företagets värderingar? 

Yogi Pillay säger att SCA har tre kärnvärderingar, respect, responsibility och 
excellence. De tre kärnvärderingarna grundades efter SCA:s långa historia och hur 
man som skogsägare hanterade relationen med de mindre byarna i norrland. De tre 
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kärnvärderingarna är de som präglar hela arbetet hos SCA och var någonting som 
fanns naturligt förankrat i företaget, säger Yogi Pillay. Respect är den kärnvärdering 
som framhålls lite extra. Den är det gemensamma för allting och skapar en grund för 
hur man ska hantera verksamheten inom SCA. 
 
CSR-arbetet är indirekt förankrat i de tre värderingarna. Yogi Pillay säger att CSR-
arbetet ligger under företagets uppförandekod som i sin tur är skapad efter företagets 
tre värderingar. CSR-arbetena är utformade efter uppförandekoden och görs där det är 
bedömt att vara riskområden.  
 
 

5.3.2 Sveaskog 
 
Hur definierar de valda företagen CSR och hur beskrivs det? 
Vi intervjuade Sara Vikman som är informationsansvarig på Sveaskog om deras CSR- 
definition och hur de ser på det. Hon är för tillfället informationsansvarig men efter 
årsskiftet byter hon position till att bli CSR-ansvarig. När vi ställer frågan om hur de 
definierar CSR kommer vi närmast in på företagsansvar. Hon nämner att det finns 
olika definitioner för begreppet men inte en fastställt förklaring till exakt vad det är. 
För Sveaskog menar hon att det är bidra med hållbar utveckling, att ta ansvar för 
medarbetare, miljö och ekonomi. För dem innebär CSR-arbete att ta hand om miljön 
och skogen och med det menar hon att de försöker som företag få en balans mellan 
produktion och miljö. Vikman berättar att ha ett bra naturliv och en levande skogsliv 
också är en form av CSR-arbete. I det innefattar det att de planterar träd och sköter 
skogen efter skogslagen. De ser till att det är en växande skog så att det binder 
koldioxid. I CSR-arbetet ingår också att vara en attraktiv arbetsplats, att rekrytera 
medarbetare och utbilda dem inom säkerhet och hållbarhet, säger Sara Vikman. 
Sveaskog har också instiftat uppförandekoder som ska guida organisationen i alla 
handlingar. För att visa sitt ansvar är Sveaskog anslutna till FN:s Global Compact85 
organisation som följer tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetssätt, miljö och 
liknande. Detta gör automatiskt att Sveaskog håller sig till samma principer. 
 
Hur kommuniceras CSR-arbetet externt? 

Varje år tar Sveaskog fram en hållbarhetsrapport, säger Sara. Den rapporten finns att 
hitta på eras hemsida som också utgör en stor del av deras externa kommunikation. 
Att kommunicera allt det de gör är viktigt, både internt och externt. Dialogen är ett av 
Sveaskogs kärnvärden och de sätter stort värde vid att ha en aktiv dialog mellan 
medarbetare och intressenter. All deras miljöarbete är viktigt för dem och vill därför 
visa sina intressenter mer än sin verksamhet, men Sara vill tillägga att deras 
marknadsföring inom miljö och CSR inte används för PR utan för att det är bra 
verksamhet. 
 
”Det är ingenting vi gör, CSR- aktiviteter för att göra PR. CSR- arbete och 

satsningar gör vi för att det är verksamhetsbra” Sara Vikman 081202 
 
 

                                                 
85 UN – Global Compact, http://www.unglobalcompact.org, använd 2 december 2008 
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5.3.2.1 Innehållsanalys av Sveaskogs hemsida 
 
Hur framställs CSR? 

Sveaskog ser på sitt CSR-arbete som ansvarstagande i form av miljö, ekonomi och 
sociala sammanhang. Det skriver att alla som de arbetar tillsammans med som företag 
eller kund ska följa deras ansvarstaganden. I den andra delen, den ekonomiska delen, 
av ansvarstagande skriver Sveaskog att det är viktigt att ägarna får en bra avkastning, 
att bidra med en långsiktig försäljning av skogsvara och investera i nya miljöanpassad 
teknik. 
Sveaskogs andra ansvarsområden är miljö. För att påverka miljön till det positiva ser 
till att använda sig av miljöeffektiv teknik i skogen. De tar hand om skogen och ser 
till att skörda och plantera nya träd så att de nyväxta och friska för det är då träden 
binder mer koldioxid. Deras tredje ansvarsområde är sociala sammanhang som 
innefattar att vara god affärspartner och arbeta utifrån sina uppförande koder 
samtidigt vara en god arbetsgivare.  
 
Sveaskog är en av medlemmarna till FN:s Global Compact organisation som leds av 
tio principer som ska följas av alla medlemmar. Dessa principer är in delade i 
mänskliga rättigheter, grundläggande av arbetsvillkor, bekämpning av korruption och 
miljö. Sveaskog är en del av den organisationen och är ansvariga att följa dessa 
principer. Sveaskog har också sponsring som sitt ansvarsområde och sponsrar allt 
ifrån WWF till skidskyttelandslaget som är en del av det sociala sammanhanget.  
 
”Sveaskogs skogsinnehav och verksamhet representerar stora ekonomiska, 

miljömässiga och sociala värden” Utdrag från Sveaskogs hemsida 
 

Vilka ord kopplas till CSR på hemsidan? 

CSR är inget ord som förekommer i större utsträckning på hemsidan. Istället används 
ord som ”hållbarhet” och ”ansvar” i sammanhang vid CSR-arbeten.  
 
Hur kommuniceras CSR-arbetet via hemsidan? 

Det är svårt att hitta sig fram på hemsidan om man söker efter ansvar och CSR-
arbeten. Det ligger i underrubriker och kan misstolkas med att inte ha ett 
ansvarsområde alls eftersom det är svårt att hitta. Deras sponsringar och samarbeten 
med välgörenhetsorganisationer visar också att Sveaskog tänker på mer än sin 
verksamhet när det kommer till CSR. Sveaskogs andra CSR-arbeten ligger närmare 
kärnverksamheten vilket ger en tydligare koppling. 
 
 

Hur överensstämmer CSR-arbetet med företagets värderingar? 

Sveaskog har tre kärnvärden som de håller sig till mervärde, respekt och dialog. Det 
viktigaste för företaget är att det har en bra dialog eftersom de äger skog över hela 
landet. De värdesätter att ha en bra kommunikation med sina kunder. Det vill visa att 
de kan skapa mervärde för sina kunder och respekt både internt och externt. Här kan 
vi inte hitta någon klar koppling mellan CSR-arbetet och värderingarna. Respekt 
skulle kunna kopplas men är även det på en ganska generell nivå och inget specifikt 
som kan härledas till CSR. 
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Sara Vikman pratar mycket om det som står på hemsidan och inget nytt framkommer 
egentligen i intervjun. På hemsidan presenteras mycket hållbarhetsarbete något som 
Vikman återkommer till i intervjun. 
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6. Analys 
 
Här presenterar vi analysen för vår undersökning, kategoriserad efter fråga och 

bransch. De kursiverade rubrikerna avser innehållsanalysen på respektive företags 

hemsida 

 
 

6.1 Hur definierar de valda företagen CSR och hur beskrivs det? 
 

6.1.1 Oljebranschen 
 
Andreas Fogelberg säger själv att de har svårt att relatera till CSR-begreppet för att 
det är så stort. Han menar att begreppet är så vitt och saknar en klar innebörd. Vid 
intervjun när vi frågar om vad CSR är för dem återkommer han till det han själv 
jobbar med, nämligen hälsa, miljö, kvalitet och säkerhet. Han säger: 
 
”CSR-begreppet är lite svårt, tycker jag, att förhålla sig till. […] för där kommer ju 
även sponsring, arbetsmiljöfrågor, man kan ju lägga in hur mycket som helst i CSR-

begreppet egentligen” Andreas Fogelberg, 081124 
 
Eftersom det saknas ett vedertaget begrepp på vad CSR egentligen innebär så kan 
man förstå att företag har svårt att relatera till det. Man skapar en egen sorts definition 
av vad det är eller kanske till och med skapar en egen titel på det. Eftersom Maon, 
Lindgren och Swaen menar att CSR saknar en klar innebörd men att det handlar om 
att göra gott är det upp till var och en själv att se till vad man fyller sin CSR-definition 
av. 
 
När vi under intervjun frågar honom vad CSR är för Statoil får vi ett fundersamt svar 
där han menar att det innebär att vara det ansvarsfulla företaget och att inom 
ansvarsbegreppet kan det finnas otroligt mycket. Det finns en poäng i det Andreas 
Fogelberg säger, det är kanske svårt att göra en tydlig avgränsning i vad det innebär 
att ta ansvar. Man måste definiera på vilket plan som man ska ta ansvar och i Statoils 
fall är det hälsa, miljö, kvalitet och säkerhet. I första hand nämner Andreas Fogelberg 
miljöarbetet som deras främsta prioritet när vi diskuterar vad Statoil tar för CSR-
ansvar. Trots allt tillhandahåller de en miljöfarlig produkt, något som han själv säger. 
I frågan om varför Statoil tar ett ansvar säger Andreas Fogelberg såhär: 
 
”Vi vill och förväntas av våra kunder och myndigheter att ta ett ansvar för att det här 

sker på ett säkert sätt och på ett miljövänligt sätt.” Andreas Fogelberg, 081124 
 
Samhället den viktigaste intressenten för ett företag. Det gör att man kan indirekt inte 
kan hålla sig på en endast ekonomisk och legal nivå som i Carrolls CSR-pyramid. Gör 
man det kommer kunderna garanterat att gå över till någon konkurrent som tar ett 
större ansvar vilket gör att lönsamheten allvarigt kan försämras. Förväntas det att 
Statoil tar ett miljömässigt ansvar för sina produkter eftersom deras huvudverksamhet, 
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bensinhantering, är miljöfarligt och även farligt ur en säkerhetssynpunkt så måste de 
ta det annars kommer det innebära kritik från flera instanser. 
 
Eftersom saknaden av en klar innebörd av CSR är så tydlig blir det upp till företagen 
att stoppa in lite vad de helst vill under CSR-kategorin. Andreas Fogelberg nämner på 
frågan om vilka CSR-arbeten Statoil var engagerade i att de var tidigt ute att erbjuda 
sina kunder E85, etanol, som drivmedel på sina bensinstationer. Frågan är då om det 
är ett sorts ansvar att göra det? Finns det en efterfrågan på E85 som Statoil tillgodoser 
kan man diskutera huruvida det är ett sorts samhällsansvar. Trots allt är det en 
möjlighet för dem att tjäna pengar. Men, som företagsledaren i File och Princes studie 
sade: 
 
“My contributions to many community functions may not be completely altruistic – I 

hope people will patronize my store” 

 

Även hos Preem verkar det saknas en klar definition När vi frågar vad CSR är för 
Preem säger Helene Samuelsson att det handlar om att ta ett ansvar hela vägen och i 
synnerhet inom miljöarbetet. Hon säger också att säkerhetsfrågor ligger högt på 
agendan men också sociala och etiska frågor. Eftersom den produkt de hanterar har en 
miljöpåverkan, vilket de också medger, kan man i allra högsta grad förstå att de 
prioriterar miljö och säkerhet. Helene Samuelsson säger också att eftersom de är i 
oljebranschen har säkerhetsfrågor präglat arbetet väldigt länge och att det inte är 
något nytt egentligen vilket också har presenterats i teorin. Helene Samuelsson som 
arbetar som kommunikationschef på Preem nämner ett ganska brett spektra av saker 
som CSR kan vara, så som miljöfrågor, etiska frågor, saker ett företag tar på sig som 
inte är lagstadgat samt frågor av ekonomisk och filantropisk art. I svaret på den frågan 
nämner hon alla fyra stegen i Carrolls CSR-pyramid. Vilket kan betyda att för Preem 
innebär det att ta ansvar att man uppfyller alla hierarkierna. 
 
Det etiska ansvaret innebär att man tar ett ansvar genom att veta vad som är rätt och 
fel och därefter genomför sitt ansvarstagande. Det är en del i Preems definition av 
ansvarstagande. I det här fallet är Preem mycket medveten om vad de har för 
miljöpåverkan och ser därför till att ta ansvar för sina miljöutsläpp och arbetar för en 
utveckling av mindre koldioxidutsläpp. Deras tolkning av CSR är att ta ett 
samhällsansvar på alla nivåer för ett hållbart samhälle och en bra utveckling. De 
nämner, även om de inte går vidare in på det, att de samarbetar med Världens Barn 
vilket är en form av välgörenhet och kan därför kopplas upp till den filantropiska 
nivån i Carrolls CSR pyramid. Många företag väljer likt Preem att ta ett ansvar som är 
kopplad till deras bransch, vilket gör att i stort sätt att man kan göra CSR av vad som 
helst. Eftersom begreppet är ganska oklart kan företagen se CSR efter sin egen 
definition och välja att ta ansvar allt ifrån miljö till att utbilda sina medarbetare.  
 
”Det är ju en annan sak om du säljer tuggummi eller sådant, då är ju inte dem här 

frågorna så påtagliga, men eftersom vi är en sådan bransch som vi är så måste vi helt 

enkelt jobba med dem här frågorna på ett väldigt tydligt sätt, för att våra 

medarbetare ska göra rätt saker.” Helene Samuelsson, 081127 
 
De båda oljebolagen säger att CSR handlar om att ta ansvar. Helene Samuelsson på 
Preem säger att det handlar om att ta ansvar hela vägen där man får förmoda att hon 
menar från förädlingen av produkten till slutförsäljning. Hon kopplar det i största 
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hand till miljöfrågan vilket självklart är en het potatis för oljebolagen i världen idag. 
Statoil beskriver det på ett liknande sätt genom att säga att det handlar om att vara det 
ansvarsfulla företaget. Andreas Fogelberg på Statoil som arbetar med CSR-relaterade 
frågor säger själv att han arbetar med hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet vilket också 
anknyter till själva miljöarbetet. Även Helene Samuelsson nämner säkerhet som en av 
de absolut viktigaste bitarna vilket gör att miljö och säkerhet verkar vara det som 
prioriteras bland de två företagen i den här branschen. Det är två helt naturliga bitar. 
Miljöfrågan med klimathotet har kommit högt på agendan i hela världen vilket gör att 
företag som arbetar med en klimatpåverkande verksamhet säkert har fått tänka till 
både en och två gånger om hur de ska arbeta med de frågorna. Kraven från samhället 
ökar om förnybara energikällor. Men, som Andreas Fogelberg säger i intervjun, de 
levererar ju bara produkten. Tyvärr är samhället uppbyggt kring de fossila bränslena 
vilket är sant. Så länge som efterfrågan finns kan inte Statoil och Preem göra mycket 
annat än att tillhandahålla produkterna och i möjligaste mån försöka göra den så 
miljöanpassad som möjligt.  
 
Eftersom produkten är miljöfarlig och förädlingsprocesserna komplicerade ställer det 
krav på säkerhet. I stort sett talas det alltid om miljökatastrof när en oljetanker börjar 
läcka och ett större utsläpp av bensin, olja eller diesel kan leda till mycket stora 
skador på människa, djur och egendom. Att säkerhetsfrågan får stort utrymme inom 
ansvarstagandet är inte särskilt konstigt utan egentligen ganska naturligt. 
 

6.1.2 Energibranschen 
I Katarina Skalares titel har social utelämnats i CSR vilket spontant antyder att de har 
gjort någon sorts distinktion och hanterar begreppet på något sätt. När vi frågar hur de 
definierar CSR säger hon att de inte har någon definition på det och troligen har inte 
någon annan det heller. Hon säger att beroende på vem man frågar så får man olika 
svar, något som Maria Grafström också påpekar när hon säger att det är upp till 
företagen själva att komma på vad CSR egentligen innebär. Återigen finns det en 
begreppsförvirring där ingen kan säga klart vad det innebär. Katarina Skalare säger 
dock att för E.ON menas det att ta ansvar för den positiva och negativa påverkan som 
företaget har på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.  
 
E.ON har själva valt att plocka bort s:et och kallar det bara corporate responsibility 
för ta bort fokuset på den sociala ansvarsfullheten. För att hålla det närmare företaget 
talas det endast om corporate responsibility och i och med det har E.ON skapat sig ett 
eget begrepp som ligger under CSR. Det har de förmodligen gjort eftersom de vill 
integrera det totala ansvarstagandet som företaget har in under en titel och inte 
begränsa det till sociala faktorer. 
 
Katarina Skalare säger att de tar ett samhällsansvar för att de faktiskt kan göra det. 
Energibranschen är klimatpåverkande säger Skalare och de har kompetens och styrka 
till att kunna vara med och hjälpa till och därför vill de faktiskt göra det. Katarina 
menar att inte det här heller är något nytt då företag i äldre tiders Sverige tog ett 
ansvar för sina anställda ute i byarna. Med det kan man se att CSR har förädlats mer 
och mer under åren. E.ON säger själva att det handlar om att ta ansvar för sin 
organisations påverkan med sin verksamhet och förmodligen känner sig E.ON 
tvungna att ta ett samhällsansvar eftersom deras verksamhet är miljöpåverkande. 
Grafström har nämnt att kritiserade branscher går i bräschen för CSR-arbetet och visst 
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har organisationer med en miljöpåverkande verksamhet allt att vinna på att visa att de 
faktiskt tar de här frågorna på ett stort allvar. 
 
Vattenfall har ingen klar förklaring av CSR. Michelle Von Gyllenpalm säger att de 
hela tiden har diskussioner om begreppet CSR och att det är begreppsförvirring på 
svenska. Von Gyllenpalm berättar att hon sitter med i olika grupper inom företaget 
där det förekommer diskussioner om CSR och huruvida det ska heta CSR eller enbart 
CR (Corporate Responsibilty) och ta bort ”social”. I det här fallet gör Vattenfall en 
egen förkortning för det egentliga ordet, de tar bort en del av begreppet CSR och ger 
en förklaring som ligger nära E.ON:s. Många företag väljer själva hur de ska definiera 
begreppet och väljer därefter vilket ansvar de ska ta och detta gör det möjligt för 
företag att inte behöva begränsa sig till ett visst område när de ska ta sitt ansvar. 
Michelle Von Gyllenpalm säger själv att CSR handlar om för Vattenfalls del ansvaret 
gentemot företagets intressenter vilket är alldeles riktigt. Med intressenterna måste 
man beakta sina rättigheter och skyldigheter och att göra ett ansvarstagande gentemot 
dem kan vara en viktig del i relationen med dem. 
 
Vattenfall har en miljöpåverkan med sin verksamhet och naturligtvis är det svårt för 
ett energiföretag med egen produktion att inte ha det. För att jämna ut denna påverkan 
väljer de att engagera sig i CSR-aktiviteter för att kunna försöka göra rätt för sin 
verksamhet. Enligt Michelle Von Gyllenpalm är det grunden till varför de tar ett 
samhällsansvar för att de vill ge tillbaka till samhälled med mer än bara de produkter 
de tillhandahåller.  
 

”Det gäller att ta ett ansvar mer än vad lagen kräver”- Michelle Von Gyllenpalm, 
081121 
 
Vattenfall engagerar sig i World Childhood Foundation vilket är ett filantropiskt 
ansvarstagande. Vattenfall väljer säkert att ta filantropiskt ansvar av flera olika skäl. 
Ett av skälen kan dock vara ett bra sätt att få bättre förtroendekapital och höja sitt 
anseende vilket i sin tur kan leda till förbättrad vinst inom företaget och det leder 
alltså till en win-win situation för företaget och dess intressenter. 
 
För energibolagen handlar det självklart om miljö också. E.ON har utvecklat CSR-
begreppet och pratar endast om CR, Corporate Responsibilty. Katarina Skalare säger 
att det blir för stort fokus på den sociala biten vilket lätt kan knytas an till sponsring 
och liknande. Katarina Skalare säger att de inte har någon riktig definition på CSR 
och troligen har ingen annan det heller, något som hon har alldeles riktigt i. Men för 
E.ON menas CSR att med företagets verksamhet ta ansvar för både den positiva och 
negativa påverkan som ett företag har, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 
Miljön finns nära här också, vilket verkar vara ett centralt begrepp för samtliga av 
våra tre branscher. Naturligtvis är det för att de tre branscherna har en 
miljöpåverkande verksamhet, men det är i alla högsta grad en gemensam nämnare för 
de tre. Vattenfall och Michelle Von Gyllenpalm som arbetar där säger att det finns en 
begreppsförvirring på svenska och att internt i bolaget finns det diskussioner om det 
endast ska heta CR eller om man ska stå fast vid det internationellt vedertagna 
begreppet CSR. Återigen, man utgår från själva begreppet CSR och skapar sedan en 
egen definition eller till och med ett eget begrepp för det.  
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6.1.3 Skogsbranschen 
Yogi Pillay var den vi intervjuade på SCA. Hon arbetar som director of corporate 
social responsibility och hennes titel avslöjar att hon har direkt ansvar för SCA:s 
CSR-relaterade verksamhet. På den direkta frågan om hur hon definierar CSR så 
säger hon att SCA inte har någon direkt definition av vad CSR är. Hon säger att det 
kan låta konstigt, vilket det faktiskt gör med tanke på att hennes titel innehållet något 
som hon själv inte kan definiera. Det borde vara svårt att ha ett jobb med en titel som 
man inte kan sätta någon klok etikett på. Hon tycker att CSR inte direkt är ett begrepp 
utan mer betyder ansvarsfullt företagande. Hon säger också att hennes arbetsuppgifter 
som director of corporate social responsibility innebär att se till att SCA agerar efter 
de uppförandekoder som finns instiftade i företaget. I uppförandekoderna finns det 
regler och normer över hur SCA som företag ska arbeta. 
 
Att sätta upp uppförandekoder för hur organisationen ska hantera möjliga risker och 
oadekvata arbetsförhållanden är ett sorts CSR-arbete det också. Om man nu kan 
definiera CSR som att göra gott och att det blir en win-win-situation för företaget som 
Maon, Lindgren och Swaen nämner i vår teori att uppförandekoderna kan räknas in i 
det också. De ansåg också att det måste vara väl förankrat i företagets övergripande 
strategi vilket det också är med tanke på att uppförandekoden är byggd kring 
företagets kärnvärderingar. 
 

”Kärnvärderingarna är grunderna som uppförandekoden byggs på. Det är tre ord 

men själva uppförandekoden är baserad på den.” Yogi Pillay, 081125 
 
Att tillexempel se över och förhindra barnarbete, att se till att whistleblower-policyn 
fungerar så att anställda inte far illa i arbetet eller inte mår bra och självklart att de 
mänskliga rättigheterna följs i verksamheten är definitivt att ta ett ansvar på en 
företagsnivå. Dock är barnarbete och liknande oftast lagstadgat att man inte får 
använda sig av det vilket gör att då följer de i det avseendet bara lagens ramar. Men i 
andra fall där man ser sig om i verksamhetsmiljön och letar efter inskränkningar eller 
beteenden som inte följer den uppsatta företagskulturen är ett ansvarstagande. 
 
Yogi Pillay säger att CSR inte är ett begrepp vilket kan diskuteras huruvida det är sant 
eller inte. Om nu CSR är precis vad företagen själva gör det till så kan det diskuteras 
om det är ett begrepp eftersom det inte har någon klar innebörd. Dock är själva ordet 
CSR vedertaget vilket borde kunna göra det till ett begrepp. Maria Grafström säger i 
sin bok att eftersom varje företag måste hitta sin egen nivå av ansvarstagande är det 
svårt att sätta en klar definition eftersom ett företag inom en viss bransch måste ta ett 
helt annat ansvar än ett företag som har en helt annan verksamhet. Ansvaret för en 
klädtillverkare ser annat ut än för ett företag som sysslar med redovisning. 
 
Vid det här laget har vi tillsammans med alla andra företag kommit fram till en sak 
som är ganska klart. Inget företag har hittills en klar definition av CSR utan de 
definierar det efter sin egen verksamhet. Sveaskog har på samma sätt använt 
begreppet till sitt eget ansvarstagande i sin bransch. För Sveaskog är det närmaste 
CSR betydelsen företagsansvar och för dem är det att bidra med hållbar utveckling, 
att ta ansvar för medarbetare, miljö och ekonomi. Sara Vikman förklarar att vara en 
attraktiv arbetsplats, rekrytera medarbetare och utbilda medarbetare inom säkerhet är 
en del av deras CSR-arbete. Eftersom skogen är en farlig plats att jobba på vill de 
bidra med så mycket kunskaper de kan för att skapa en säker arbetsmiljö. Dock tycker 
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hon inte att deras arbete är miljöpåverkande, förutom timmertransporterna, något som 
Yogi Pillay på SCA också nämner. Att säga att rekrytera medarbetare är en form av 
CSR är något nytt och som för oss är lite svårt att ta till. Att rekrytera medarbetare gör 
man för sin egen vinnings skull för att kunna få bredare kompetens till organisationen 
eller för att man ska tillsätta en ny tjänst. Att man skulle göra ett ansvarstagande mot 
någon annan part med en rekrytering känns spontant inte som ett CSR-arbete. Men 
återigen så kan man fylla begreppet med vad man helst önskar och kanske det kan ses 
som ett CSR-arbete det också.  
 
Sveaskogs ekonomiska ansvarstagande är en del av företaget och förväntas av ägare 
att detta ska ske med vinst. Det är mer ett ansvarstagande mot intressenterna som i det 
här fallet är ägarna till företaget. Miljöansvaret är ett etiskt ansvarstagande där man 
vet vad som är rätt och fel och hanterar därmed frågorna därefter. Deras miljöansvar 
innebär att de tar hand om skogen och vill ha ett fortsatt livskraftigt skogsliv genom 
att plantera träd och liknande. De vill se till att det är en växande skog som binder 
koldioxid för en bättre miljö. Men man kan också diskutera huruvida det är ett CSR-
arbete eller inte. Att se till att kvaliteten på skogen är god kan snarare ses som att man 
investerar i sina egna ägor för att öka värdet på det. Det är förvisso ett ansvarstagande 
när man äger skog att se till att den är av god kvalitet för de som köper råvarorna men 
återigen så känns det inte som att det handlar om att man gör gott för någon annans 
intresse förutom mest sitt eget. Sara Vikman på Sveaskog välkomnade också en 
standard som enligt henne skulle komma. Ingenstans bland den kurslitteratur vi har 
läst har vi stött på något som skulle prata om någon standard. Vi har dock läst i teorin 
att i närmare 30 år har forskare sökt efter en definition på begreppet. Självklart kan 
det vara något som vi inte har hört, men ingen annan av informanterna nämnde heller 
något om en standard och kanske är det svårt att standardisera något som så länge har 
varit ett vitt begrepp som var och en själv sätter en etikett på. 
 
Övergripande kan man säga att det inte finns någon klar definition hos de tre 
branscherna någonstans på vad CSR egentligen är. Den gemensamma nämnaren är att 
man ska ta ett ansvar för sin verksamhet. Vad det innebär är nog upp till varje företag 
att hitta det ansvaret. Det verkar kort sagt som att alla vet vad CSR är, men ingen kan 
riktigt sätta fingret på vad det konkret innebär. Det beror nog på hur verksamheten ser 
ut och vilken historia företaget har på ansvarstagande. Naturligtvis är det också ett 
resultat av vilka krav som ställs på företaget. Kommer det krav på ett ökat miljöansvar 
på en viss bransch kommer företaget skärpa sitt ansvar om kraven ökar i omfattning. 
Maria Grafström verkar dock ha rätt: CSR blir vad man gör det till. Varje organisation 
måste hitta sin egen definition av det. 
 
 

6.2 Hur kommuniceras CSR-arbetet externt? 

6.2.1 Oljebranschen 
I fallet med Statoil och den externa kommunikationen verkar de inte lägga så stor vikt 
att marknadsföra sig via sina CSR-aktiviteter. Anledningarna till det kan vara många. 
Andreas Fogelberg säger att det viktigaste är att kunderna ser det Statoil faktiskt gör. 
Han säger att Statoil och OKQ8 är de företag som ligger bäst till i 
kundundersökningar om vilket oljebolag som anses göra mest för miljön. Vi har inte 
hittat någon uppgift som styrker det men om det säger får man säga att Statoil har 
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lyckats bra med sin marknadskommunikation med miljöansvar. Andreas Fogelberg 
svarar inte särskilt mycket på hur de kommunicerar sitt CSR-arbete externt vilket kan 
bero på en mängd saker, t.ex. att han själv inte ansvarar för den 
marknadskommunikativa delen inom Statoil.  
 
Preem har valt en annan strategi. Robert Heath skriver att många företag nu på senare 
år har insett att CSR-ansvar är bra för företaget på många sätt. Det kan vara 
ekonomiskt men också i form av ökat förtroendekapital som i sin tur kan leda till 
bättre affärer för företaget. Preems CSR-arbete används som marknadsföring genom 
deras hemsidor och reklam för att visa att de tar sitt ansvar för miljön och vilka nya 
förbättrade drivmedel de har producerat. Helene Samuelsson på Preem säger om deras 
CSR- arbete att:  
 
”Detta är för att kunder, intressenter och samhället ska veta att Preem inte enbart 

producerar bensin utan arbetar för ett hållbart samhälle genom forskning och 

utveckling” Helene Samuelsson, 081127 
 
Dock nämner hon inte att det med största säkerhet är för att öka företagets 
förtroendekapital och till och därmed öka vinsten företagets affärer. Detta är ganska 
självklart att det tillsammans med CSR-arbetet tillkommer en ökad förbättring i 
företagets anseende vilket också O’Riordan tar upp i sin modell över hur 
arbetsgången med CSR-arbetet ska fortgå. Resultaten ska vara goodwill, förbättrad 
företagsimage samt ett ökat förtroendekapital. Men som hon också nämner måste de 
tänka på hur de kommunicerar ut sitt CSR-arbete just för att de är i en bransch som 
folk tittar på från en annan syn och kanske därför väljer att inte nämna begreppet 
CSR. Frågan om varför de inte nämner CSR- arbete i sitt sammanhang externt svarar 
Helene :  
 
”De flesta vet nog inte vad CSR betyder över huvudtaget…” Helene Samuelsson, 
081127 
 

Om du CSR är ett begrepp som endast finns på en företagsmässig nivå så är det klokt 
att när man sänder ut budskapet använda sig av ett språk som målgruppen kan relatera 
till. 
 
Andreas Fogelberg på Statoil säger att när E85, etanol, började bli aktuellt på ett 
flertal stationer gjordes det marknadsföringskampanjer om det vilket är ett fall av 
cause-related marketing. Även om det i etanolets linda förmodligen inte var så många 
som hade etanoldrivna bilar gav det dock positiv renommé till Statoil som då gick i 
bräschen för att vara ett miljövänligt oljebolag som kunde erbjuda sina kunder 
miljövänligare alternativ om kunderna så önskade.  
 
Andreas Fogelberg säger att de inte lägger stor vikt vid att låta sin 
marknadskommunikation vara starkt präglad av CSR-ansvaret. Om de istället vill att 
det som de faktiskt gör ska synas och inte vill slå sig för bröstet och visa hur stort 
ansvarstagande det gör kan det också ha en effekt. Visar man för mycket ”hur bra 
man är” kan det istället uppfattas kanske som skrytsamt vilket gör att kunderna väljer 
andra alternativ.  
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Inom oljebranschen kan det vara svårt att visa det bra saker man gör för samhället just 
för att folk redan har en bild av företaget och deras påverkan. Maria Grafström menar 
dock att kritiserade branscher gärna går i bräschen för att arbeta med socialt 
ansvarstagande vilket naturligtvis inte är svårt att förstå. Arbetar man inom en bransch 
som får kritik för att inte vara miljömässigt hållbar och så vidare så är det viktigt att 
visa att man inte arbetar med negativ påverkan på miljön utan att man faktiskt ger 
någonting tillbaka. Förväntningar från samhället är att bidra med miljöutveckling och 
miljöansvar, men blir det för mycket kan man få kritik och det Helena Samuelsson 
menar med att tänka på sin kommunikation är just frågan om hur långt de får gå.  
 
Det finns studier som visar att kunder hellre handlar från företag som tar ett socialt 
ansvar än de som inte gör det. Att ha ett samarbete med en välgörenhetsorganisation 
kan ifrågasättas av intressenter om företaget inte har en koppling till 
välgörenhetsorganisationen. Därmed är CSR-ansvaret utanför kärnverksamheten och 
kan därför ses som att det inte är genuint. Det kloka är då att engagera sig i CSR-
aktiviteter som kopplar nära till kärnverksamheten. 
 
I oljebranschen har vi fått lite olika svar hur arbetet kommuniceras. Statoil berättar att 
de inte kommunicerar CSR-arbetet särskilt mycket och inte mycket i 
marknadsföringssyfte heller. De säger att de hellre vill att kunderna ska få veta vad de 
faktiskt gör och ingenting annat. Handling kommer före ord, vilket också gäller inom 
CSR. Att säga att man ska eller att man gör någonting väger inte lika tungt som att 
faktiskt visa ansvarstagandet. Preem har en liten annorlunda strategi. Helene 
Samuelsson säger att Preem kommunicerar sitt miljöarbete via sin marknadsföring för 
att de vill berätta för kunderna att de aktivt arbetar för en hållbar utveckling och gör 
mer än att bara sälja bensin. Hon säger att i den här branschen måste man jobba för 
sin trovärdighet vilket är något som Statoil inte nämner över huvud taget. De har olika 
strategier när det gäller att kommunicera sitt CSR-ansvar. Det säger också Maria 
Grafström, att kritiserade branscher går i bräschen för att ta ett CSR-ansvar vilket gör 
att de säkerligen vill kommunicera ut det också.  
 
 

6.2.1.1 Innehållsanalys av hemsida 
 

Statoil 
 
Hur framställs CSR? 

På Statoils hemsida är ingenting igenkännbart som gör att vi omedelbart tänker på ett 
CSR-arbete. Dock kan man snabbt ta sig vidare till en sida där hälsa, miljö, säkerhet 
och kvalitet framförs och snabbt kopplar vi de till ett sätt för Statoil att ta ansvar. På 
deras miljöansvar skriver de att de vill arbeta för ett hållbart samhälle och ge 
efterlevande samma möjligheter och som vi har haft. De presenterar olika sätt hur de 
tar ansvar för en positiv miljöutveckling. Det är ett sätt för Statoil att ta ansvar för det 
miljöpåverkan de har, ett så kallad etiskt ansvarstagande som nämnts i teorin. I deras 
säkerhetsansvar är att se till att varje transportbil tänker på sin körning, både för sin 
egen skull men också för miljön. Därefter har de något som kallas för 
kollegaprogrammet där de tillsammans med alla anställda ser till att utbilda sig inom 
säkerhet. Det blir även ett sätt för de anställda att umgås och få organisationskulturen 
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stärkt vilket är ett ansvarstagande mot företagets intressenter. Eftersom Statoil också 
säljer mycket livsmedel har de säkerhet inom livsmedel och liknande. Varje butik har 
en egen matsäkerhetsansvarig som är mer utbildad inom matsäkerhet än övrig 
personal. Varje dag ska rutiner genomföras när det kommer till mathanteringen.  
 
”Vi tror att alla olyckor kan förebyggas och vi arbetar för noll skador på kunder, 

medarbetare, miljö och material” Utdrag från Statoils hemsida 
 

Statoils största CSR-arbete är deras klimatförändrande verksamhet. Klickar man på 
länken ”märkbar insats” på hemsidan öppnas en ny sida där Statoil redovisar sitt 
klimatarbete. Där visar de hur det försöker minska klimatpåverkan och berättar mer 
om vad de gör. Statoil lagrar koldioxid i berggrunden för en bättre miljö, de lär ut 
”smart driving” för sina yrkesförare för att de ska vara med och påverka 
klimatförändringen. De ser också till att resa och värma sina lokaler klimatneutralt 
som ska bidra till mindre påverkan av koldioxidutsläpp. Ett annat projekt som Statoil 
har för att bidra mindre till växthuseffekten är att de arbetar tillsammans med Volvo 
för att tillverka en produkt som ska hjälpa att producera el i tunga fordon. Det är ett 
bra sätt för Statoil att genomföra en sådan tillverkning, det visar att det är villiga att nå 
ett mål som de har satt för miljön och klimatet. Att samarbeta med Volvo gör det ännu 
bättre för deras trovärdighet eftersom man har en bild av Volvo som en säker bil. 
Daugherty säger i Heath i teoridelen att företag måste ta ett ansvar utifrån vad 
samhället kräver vilket Statoil också gör. Människor kan inte sluta köra bil för att de 
påverkar miljön, men de kan köpa produkter som gör att deras påverkan minskar. Om 
Statoil tillsammans med ett säkert bilföretag som Volvo försöker komma på en sådan 
produkt ökar det deras tillit i samhället och fler kunder kan möjligen använda Statoils 
produkter mer.  
 
”Naturen visar tydliga varningstecken och människan borde lyssna" Utdrag från 
Statoils hemsida 
 

Statoil är också sponsor för Melodifestivalen men används mer som bara reklam än 
ett syfte. Inget konkret står om varför de sponsrar melodifestivalen eller någon annan 
sort av information. Men däremot står det om att de är medlemmar i Business 
Leaders’ Initiative for Climate Change som är ett klimatnätverk som arbetar för att 
minska klimatpåverkan. 
 
Vilka ord kopplas till CSR? 
Det är inga specifika ord som framkommer som kopplas direkt till CSR utan man får 
mer förstå att det är deras miljö och klimatfrågor som kan härledas till CSR. 
Hållbarhet och utveckling framkommer också en del, men främst är klimatfrågan som 
kommer närmast. 
 
Hur kommuniceras CSR-arbetet? 
Statoil länkade till en extern webbsida som enbart handlade om deras miljöarbete. På 
den externa webbsidan kunde man mycket lätt klicka sig fram till det man söker efter. 
Statoil visar klart och tydligt i punktform vad det gör för att få ett förbättrat klimat. De 
olika punkterna kan man klicka vidare om man är intresserad av att läsa mer. Statoil 
visar också vad intressenterna kan göra för att själva för att själva påverka klimatet i 
mindre utsträckning. De har lagt upp tre länkar för en klimatförändring hemma, ute på 
vägarna och nio tips om vad du som kund kan göra. Allting är staplat och väldigt 
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lättläst vilket gör att kunderna som inte är insatta i oljebranschen har lätt för att förstå 
sig på hur de kan bidra till förbättring.  
 
Statoils klimatpåverkan känns inte som cause-related marketing i syfte att enbart hölja 
sitt förtroendekapital. Att de samarbetar med Volvo för en utveckling av en ny 
produkt ger kunden och intressenterna en bättre bild av Statoil som försöker påverka 
och ge en bättre miljöförändring. Statoils hemsida bygger inte mycket på deras CSR-
arbete, det syns och hörs inte lika mycket när det kommer till ansvar och kan 
misstolkas av att de faktiskt inte bryr sig. Dock kan det vara bra att veta vad de 
faktiskt konkret försöker bidra med. Att de ägnar allt sitt CSR-arbete åt bara klimat 
visar att det är en viktig fråga för organisationen. Här har Statoil ett stort projekt de 
arbetar med och sedan visar att de också är medlemmar i vissa stora organisationer, 
fortfarande kopplad till klimat och deras CSR-arbete. Även om Statoil nu har 
filantropiskt ansvarsområde skulle det var kopplad till miljö och klimat och det visar 
de ganska tydligt genom hemsidan. De har ingenting förutom sponsring av 
Melodifestivalen som är utanför deras område. Var på kopplingen till 
Melodifestivalen känns otydligt. 
 
Statoil har på sin hemsida skrivit om deras förare, att de vill köra så att de har en 
mindre påverkan för miljön och för sitt medkörande. De har lagt upp telefonnummer 
och e-postadress för att man som kund eller utomstående ska kunna ringa och berätta 
vad de tycker. Detta är ett bra arbeta av Statoil som visar att de bryr som om vad deras 
intressenter tycker och vill ha feedback för att kunna göra ändringar ifall det skulle 
viljas. Friedman säger att ett företag har många intressenter och allas behov måste 
tillfredställas och detta är ett bra sätt för Statoil att kunna göra det. 
 
I intervjun framkommer egentligen ingen ny information som vi inte fick i 
innehållsanalysen. Deras ansvarsområden framkommer och hur de ser på ett 
ansvarstagande. Ordet CSR används inte på hemsidan utan samma ord som användes 
vid intervjun, nämligen hälsa, miljö, kvalitet och säkerhet. Detta tolkar vi som att det 
finns en okunskap om ämnet CSR eftersom det är förhållandevis ungt. 
 
 
Preem 
 
Hur framställs CSR? 

På Preems hemsida kan vi se vad CSR är för dem. Det framkommer dock ingenting 
som står för CSR utan är mer vilket ansvar som de tar. Eftersom Preem är inom 
oljebranschen är de medvetna om vilken påverkan de har. Har man gjort fel vill man 
rätta till det och bidrar med första möjliga motsatta effekt till påverkandet och i 
Preems fall är det självklart miljön. De försöker kompensera sina utsläpp med en 
förbättring av nya drivmedel och målet är att bidra med en hållbar utveckling och 
därför använder sig av Europas miljöeffektivaste raffinaderier och transporter som ska 
vara bättre för miljön.  
 
Preem har något de kallar för miljömål. Det är något de vill åstadkomma inom ett 
visst antal år. Det är allt ifrån att halvera utsläpp till att ställa om raffinaderierna från 
oljeraffinaderier till�bioraffinaderier. Deras andra viktiga CSR-arbete är klimat som 
också ingår i miljö, att de vill bidra med klimatförändringar och satt upp mål för 
kommande åren. Det skriver om EU:s mål för klimat och miljömål som Preem 
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försöker vara med och uppnå. Preem visar sitt ansvar för allmänheten genom en 
förbättrad miljö och ansvar hela vägen från det att de producerar till att produkten når 
kunden. Genom att lägger upp sina mål och ansvar når de sina intressenter och kan 
visa vad det är dem försöker nå. Friedman säger att ett företag inte har en skylighet att 
ta ett ansvar förutom det legala, men om Preem visar sitt ansvar visar de också för 
sina intressenter att allt inte handlar om att producera olja och tjäna pengar, utan det 
handlar om att hjälpa sina kunder på bästa möjliga sätt att använda deras produkter 
utan att känna sig skyldiga till miljöpåverkan. 
 
Hållbart för samhällets välfärd, för den enskilda individen och för miljön. Utdrag från 
Preems hemsida 
 
Under ordet CSR ingår väldigt mycket som innebär samhällsansvar. Många företag 
kan lägga i stort sätt vad som helst under begreppet och en av det mest kända 
samhällsansvar är sponsring, vilket Preem också medverkar inom. Det har dock inget 
med deras verksamhet att göra utan ligger mer utanför. De sponsrar Världens barn, 
Rädda barnen och Riksförbundets för Hem och Skola (RHS) för att bara nämna några. 
Deras sponsring sträcker ut sig både nationellt och lokalt. Preem skriver på sin 
hemsida att de inte sponsrar något som går emot Preems värderingar om miljö, etik 
och moral. De visar tydligt vad Preem står för och har ett tydligt filantropiskt CSR-
arbete där de visar att det handlar om individer, samhälle och ett arbete för bättre 
utveckling. 
 
Vilka ord kopplas till CSR? 

Begreppet CSR nämns inte på webbsidan och är inte aktuellt i något sammanhang, det 
som används istället är hållbarhet, ansvar och sponsring. Preems definition av 
begreppet kan tolkas vara dessa tre ord. 
 
Hur kommuniceras CSR-arbetet via hemsidan?  

På Preems hemsida är det väldigt mycket information på en gång. Det nästan för 
mycket att hålla reda på just när det kommer till CSR-aktiviteterna. De skriver mycket 
i företagsspråk och kan vara svårt för en utomstående att första vad allt innebär, vilket 
inte är bra för vanliga kunder som bara tankar på Preem och vill veta hur de ska hjälpa 
och bidra med en förbättring för miljön. Det står inte heller vad kunder kan göra för 
en bättre miljö utan det mesta handlar om vad Preem gör och ska göra. Som kund 
eller som intressent skulle det kännas bra att veta hur man som individ kan hjälpa till 
när man ändå använder sig av produkten. Det förekommer självklart vilka produkter 
man kan föredra att använda men svårt att ta sig fram till det man söker eftersom det 
finns flera länkar till allt. 
 
Preem visar upp sina ansvarsområden på sin hemsida och informerar om hur de går 
till väga för att nå en förbättrad miljöutveckling och att de tar ett ansvar som inte är 
lagstadgad utan väljer själva vad för ansvar de ska ta. Deras kommunikation om 
miljön är för att visa upp att de vill vara en del av utveckling av hållbart samhälle. 
Deras välgörenhetsansvar har inte lika stort utrymme på hemsidan som deras 
miljöansvar, men de ser till att det syns och är en del av cause-related marketing men 
känns inte lika mycket i marknadsföringssyfte. Det lite avlägset ifrån resten av 
ansvarstagandet och känns inte som ett sätt att öka sin vinst på. Miljöansvaret syns 
däremot mer och har en egen rubrik som är lätt att hitta medans sponsring ligger 
under flera andra rubriker som inte är lika enkelt. Det man har svårt att hitta till är 
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frågor och svar angående miljön och deras ansvarstagande. Som kund skulle man vilja 
kunna hitta lättare till att ställa frågor och ge feedback om det är något man inte riktigt 
förstår. Det borde vara viktigt för alla företag att hålla sina kunder, ägare och 
samhället uppdaterad och nöjda och inte bara visa upp det man gör för ett högre 
förtroendekapital och för att förbättra verksamheten, utan som företag ska man 
försöka hålla allt av det bästa i samma nivå. 
 
På hemsidan ges miljöarbetet stort fokus, något som också framkom med intervjun 
med Helene Samuelsson. Vi kunde inte hitta något om värderingar eller kärnvärden 
på hemsidan som nämndes i intervjun trots att det ofta är en stor del av ett företags 
strategi. Dock säger Samuelsson att CSR-arbetet inte är förankrat i värderingarna, 
men går hand i hand, vilket lägger mindre fokus på värderingarna. 
 

6.2.2 Energibranschen 
E.ON:s gemensamma CR-rapport är det främsta verktyget för att kommunicera CSR-
arbetet externt. Katarina Skalare säger att i rapporten redovisas hur E.ON arbetat med 
CSR enligt Global Report Initiatives riktlinjer som är en internationell guide som 
visar riktlinjer över hur CSR-arbetet skall redovisas.”Vem bryr sig?” är enligt Skalare 
inte en rapport utan snarare en beskrivning över hur arbetet fortgår och är integrerad i 
den övergripande marknadskommunikationen som E.ON har till sina kunder. Det gör 
att CSR-kommunikationen följer den enhetliga kommunikationen vilket gör att CSR-
kommunikationen ges lika hög prioritet som andra frågor som E.ON vill förmedla.  
 
Vattenfall har även de hållbarhetsrapporter om deras CSR-arbete som publiceras på 
deras webbsidor och är tillgängliga både för allmänheten och internt. Hemsidan är 
deras viktigaste verktyg där de försöker kommunicerar hur de arbetar med hållbarhet 
vilket också Maria Grafström säger att det används i större utsträckning av 
organisationer att berätta om sitt CSR-arbete. Den största anledningen är att det är 
lättillgängligt eftersom nästan alla har internet idag. Det som Michelle säger är att de 
försöker vara öppna och transparenta när det kommer till kommunikation om deras 
CSR-arbete. Alla som tar ett CSR-ansvar vill självklart visa den för allmänheten vad 
deras verksamhet bidrar med men Vattenfall anser det inte i marknadsföringssyfte 
utan tycker att många redan förutsätter att de har ett CSR-arbete och därmed inte 
känner behovet av att marknadsföra sig.  
 
På frågan om CSR används i marknadsföringssyften får vi inget riktigt tydligt svar 
från Katarina Skalare på E.ON. Hon menar att i kommunikationen med CSR i första 
hand inte är avsedd för att kommuniceras ut utan mer för att säkerställa kvaliteten i 
arbetet. Men som i all cause-related marketing så blir minsta lilla CSR som 
kommuniceras ut varumärkesstärkande vilket Katarina Skalare också medger. Hon 
säger att det är en konkurrensfördel att arbeta med miljöfrågor och att det är 
varumärkesstärkande. Men eftersom i stort sett alla energiföretag arbetar aktivt med 
att erbjuda sina kunder miljövänliga alternativ blir det en stor nackdel för de som inte 
gör det lika väl som alla andra. Bland andra har Greenpeace86 rankat alla Sveriges 
energibolag och listat vilka som har mest respektive minst miljövänlig el. 
 

                                                 
86 Greenpeace, http://www.greenpeace.org/sweden/energibolag/, använd 8 december, 2008 
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”Det är klart att det är ju en konkurrensfördel om vi kan visa på att vi arbetar aktivt 

med miljöfrågor till exempel. Men det är ju inte något annat bolag som inte jobbar 

med de här miljöfrågorna heller” Katarina Skalare, 081128 
 

Många företag engagerar sig i cause related-marketing och vill synas tillsammans 
med en välkänd välgörenhetsorganisation för att differentiera sig från konkurrenterna 
och samtidigt öka sitt anseende. Vattenfall menar inte att deras ansvarstagande har ett 
marknadsföringssyfte även fast de nämner organisationer och andra ansvarstaganden i 
sitt CSR. Det kan självklart missuppfattas med ett ansvar som ska leda till företagets 
förbättring både anseendemässigt och ekonomiskt. Företag som är relaterade till 
välgörenhetsorganisationer visar med största säkerhet gärna upp sitt ansvarstagande 
eftersom det kan leda till att kunder väljer Vattenfall istället för andra energibolag. 
Det är en konkurrensfördel och de kunder som då väljer elbolag efter hur pass 
allvarligt företaget hanterar ansvarstagande kommer säkerligen tänka både en och två 
gånger innan de bestämmer sig. 
 
Vattenfall ställer upp på debatter och andra kommunikationsrelaterade fall där de får 
prata om sitt CSR-arbete men mer i informationssyfte än till eget gagn verkar det 
som. Michelle Von Gyllenpalm säger under intervjun att det skulle kännas konstigt att 
visa upp sitt CSR-arbete i marknadsföringssyfte eftersom förmodligen alla förutsätter 
att de gör det. I teorin har det tagits upp att kritiserade branscher ofta går i bräschen 
för att ta ett CSR-ansvar vilket gör att många säkert då förutsätter att även Vattenfall 
med sin miljöpåverkande verksamhet gör det också. Men är det något budskap de vill 
få fram om deras projekt använder de webbsidorna att kommunicera ut det på. 
 
E.ON och Vattenfall följer i samma spår genom att ha hållbarhetsrapporterna på sin 
hemsida som står att läsa för den som vill. Att lägga det på hemsidan för att det blir 
tillgängligt för alla som har en dator och en internetuppkoppling. Det gör det lätt att 
följa hur arbetet går och man kan läsa de faktiska insatserna som företaget gör. 
Dessutom kan man tro att den ena inte vill vara sämre än den andra när det gäller att 
redovisa sitt CSR-arbete. Man vill visa att man arbetar aktivt för miljön eller 
samhället. Katarina Skalare på E.ON säger att det är en konkurrensfördel att visa att 
man tar ett ansvar men säger att det inte är någonting unikt för E.ON. Det gör alla, 
menar hon. På så sätt kan CSR-ansvarstagandet trissas upp mellan konkurrenterna i 
olika branscher och det kan i det närmaste bli en tävling om vem som tar det största 
ansvaret. Kommunicerar man då ut det på ett bra sätt blir det en kraftig 
konkurrensfördel. 
 
 

6.2.2.1 Innehållsanalys av hemsida 
 

E.ON 
 
Hur framställs CSR? 

CSR för E:ON är ett ansvar. De har delat upp deras ansvar i tre delar, CR som står för 
Corporate Responsibility och är företagsansvar och fortsätter med miljö och 
sponsring. I deras CR innebär det att ta ansvar för företaget, medarbetare kunder, 
myndigheter och större ansvar för samhället. Genom att arbeta för intressenterna för 
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en mindre negativ miljöpåverkan och rimliga priser för deras produkter vill de bidra 
med en hållbar utveckling på långsiktigt håll. Varför E:ON har valt att ta bort ”social” 
ifrån deras CSR-arbete framkommer inte och det känns lite oklart eftersom de tar ett 
samhällsansvar lika mycket som ett företagsansvar. Det ingår i deras CR-arbete att ta 
ansvar för energin som produceras och att det finns tillräckligt med energi i samhället 
till ett rimligt pris för kunderna. Det ingår också att ta ett ansvar för minskad 
energiförbrukning, det vill säga de vill se till att kunder och de själva inte använder 
sig av mer el än det som behövs för att minska på deras miljöpåverkan. E:ON tar inte 
bara ansvar för sin elproduktion men också för den påverkan de har för miljön. För att 
minska det tar de ansvar så som inom klimat och förnybar energi och energiresurser. 
Dessa tre punkter är vad som står högst upp på deras miljöansvar. De har under 2007 
minskat utsläppen av koldioxid med 15 000 ton, vilket motsvarar 58 000 personbilars 
koldioxidutsläpp. E:ON:s ansvarsområde inom miljö är ett etiskt ansvar eftersom de 
väljer att göra något för miljön som de själva har en påverkan i.  
 
“Corporate Responsibility handlar om att se på vår roll i samhället idag och vilken 

roll vi bör ha i framtiden. Den kan du påverka” Utdrag från E.ON:s hemsida 
E:ON har 18 aktuella miljöprojekt. Det är allt ifrån att köpa nya vindkraftverk till att 
ha radiosändare till för att hjälpa ål förbi kraftverk. De forskar kring biobränsle och 
använder nya metoder för koldioxidavskiljning och lagring. E:ONs ansvarsområden 
känns väldigt klara och tydliga för en extern person och man förstår ganska snabbt 
varför de tar de ansvar de gör och vad vi som elanvändare kan påverka. Att deras 
företagsvärderingar hänger i samman med deras CSR-arbete gör det mer tydligt att de 
tar sitt ansvar på allvar. Som ett företag kan man ha många miljösynpunkter och vilja 
ta ansvar, men sedan huruvida det går igenom behöver inte vara till 100 procent. Som 
kund eller som utomstående vill man veta om det är sanning som kommer fram från 
ett företag som har en miljöpåverkan. Kärnvärdena går ganska bra i linje med vad de 
framför i deras miljöansvar vilket skapar en bra tilltro hos intressenter.  
 
Inom miljöansvaret ingår också klimatpåverkan. E:ON har en stor fokus på att 
påverka minskning av växthusgaser och har därför satt upp mål för kommande år, det 
närmaste år 2009 och nästa år 2015. E:ON har ganska korta perioder på sina mål av 
förändring, det ser vi som bara något positivt eftersom vi då kan läsa och se om deras 
mål har gått igenom. Att sätta upp mål för längre perioder är också bra men det kan 
ibland vara lite för långt bort för att kunder ska kunna komma ihåg det. Att använda 
rätta ord när det kommer till seriösa mål kan vara viktigt vid ett tillfälle för att 
påverka kunden. Vi har lagt märke till ett ord som stärker deras resonemang, det ordet 
är ”beslut”. 
 
”Vi har därför beslutat följande: Vår klimatposition och målsättning är att minska de 

globala koldioxidutsläppen med 1 miljon ton till 2009 respektive 4 miljoner ton till 

2015 i det nordiska energisystemet”. Utdrag från E.ON:s hemsida. 
 
Sponsring är en del av E:ONs CSR-arbete, de sponsrar Svenska simförbundet, Gothia 
Cup 2008 och en hel del lokala engagemang. E:ON:s val av sponsring är riktad in i 
samhällsengagemanget och har valt att arbete mesta dels med barn och ungdomar. För 
att bidra med en förbättring i barn och ungdomars liv och ljusare framtid. 
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Vilka ord kopplas till CSR? 

E:ON har valt att använda sig av ordet CR istället för CSR och det förekommer 
väldigt ofta och har i stort sätt samma mening. Andra ord som framkommer är 
hållbarhet som används mycket som deras förklaring av ansvar. 
 
Hur kommuniceras CSR-arbetet? 

E:ON skriver tydligt om vad de vill få fram med deras ansvarsområden, det vill visa 
att de kan påverka miljö och klimat oavsett om deras verksamhet har en negativ 
påverkan. De utmanar också sina kunder att minska energianvändning för en bättre 
miljö och ger tips och råd om hur kunderna ska gå till väga.  
 
De har på sin hemsida länkat till hållbarhet som huvudrubrik och sedan lagt upp tre 
ansvarsområden där man lätt kan hitta sig fram till vilka ansvarsområden man är 
intresserad av att veta. Genom att ge exempel och förklaringar har de underlättat för 
kunden att ha bättre förståelse för innebörden av att ta ansvar och varför de väljer att 
göra som de gör. Det finns ingenting som vi klart relaterar till en så kallad cause-
related marketing utan det mesta känns tillräckligt trovärdigt för att inte tro på att det 
är för marknadsföringssyfte även fast det har en del med att göra också. Man kan 
antingen använda sig av CSR i marknadsföringssyfte för företagets bästa möjliga mån 
eller för att verkligen ha en påverkan i samhället samtidigt som företaget tjänar på. 
Det trovärdiga är dock inte första alternativet, det kan se till att få en misslyckad 
påverkan och mindre tilltro till företaget. Ett företag bör alltså försöka få sitt syfte 
med ansvarstagande i rimliga gränser. Något vi tycker att E:ON har åstadkommit. 
 
E.ON presenterar mycket information på sin sida om sitt samhällsansvar och även om 
sina värderingar där samhällsansvar faktiskt finns med. Dock används som Katarina 
Skalare nämner ordet CR och inte CSR trots att den samhälliga biten är med. Det kan 
tyckas vara lite konstigt och känns inte genuint. I övrigt finns mycket av 
informationen på hemsidan med som nämns i intervjun. 
 
 
 
Vattenfall 
 
Hur framställs CSR?  

På Vattenfalls hemsida används inte begreppet CSR. Det som motsvarar ordet är 
ansvar och beskrivs i företagsansvar gentemot samhället. Direkt definition av vad som 
inkluderar i ett företagsansvar förekommer inte heller, utan det som beskrivs är vad 
Vattenfall gör för sin omgivning. Ordet CSR framkommer endast vid själva 
hållbarhetsrapporten, där den också nämns som ”CSR-rapport”. Utöver det har 
Vattenfall valt att använda sig av andra ord som tyder på ett CSR-arbete. På deras 
hemsida förklarar de vad de vill göra, vad de har gjort och vad som förväntas av dem. 
De visar väldigt tydligt att de tar sitt ansvar på allvar och ser till att intressenterna får 
möjlighet att fråga och tycka till. Det framkommer tydligt vad för samhällsansvar de 
vill bidra med och det är ett hållbart samhälle och en bättre utveckling. 
 
”Det är vår uppgift och vårt ansvar att arbeta för att utveckla energilösningar som 

överensstämmer med en hållbar samhällsutveckling.”- Utdrag från Vattenfalls 
hemsida 



Alla vet vad det är, men ingen vet vad det är Tärnhuvud & Uyar 

 

 56 

 

Ansvarstagande har blivit mer och mer intressant för företag, speciellt för dem som 
har en miljöpåverkan. Det har blivit mer självklart för företag att bidra med något gott 
till samhället även fast de inte är lagstadgad så vill de företagen visa sitt ansvar. Maon 
Lindgren och Swaen säger att CSR har blivit ett sätt för organisationer att gå över 
verksamhetens gränser och medföra en etisk förståelse för deras påverkan mot sin 
omgivning. Det kan alltså innebära att företaget känner en viss skyldighet på grund av 
sin verksamhet och väljer därför sitt ansvar utifrån verksamheten. Företag som 
Vattenfall har en miljöpåverkan som de vill på något sätt ”återställa” och väljer 
därmed sitt ansvar efter det detta visar sig vara en etisk nivå av ansvarstagande enligt 
Carrolls CSR-pyramid som vi nämnt i teorin. Vattenfalls största CSR-ansvar visas att 
det är miljön.  De har en egen del på hemsidan som är uppdelad i vad de gör för 
miljön, vad kunder kan göra, fakta om miljö, frågor och svar och liknande. Miljödelen 
av hemsidan ingår inte under rubriken ”ansvar”, utan har en helt egen rubrik som får 
det att se ut som mer än bara ansvar.  
 
”Miljö- nummer ett för Vattenfall” Utdrag från Vattenfalls hemsida 
 

De har nu också startat ett projekt om klimatförändring tillsammans med FN och 
uppmanar sina kunder och allmänheten på att skriva på avtal om att bidra med en 
förändring. Deras klimatdebatt har tagit en stor plats på Vattenfalls agenda och här 
visar de hur de försöker göra det rätta när de bidrar med miljöpåverkan. Som Carrolls 
förklaring av etiskt ansvarstagande är det klimatdebatten ett sådant ansvar men 
Vattenfall vill inte enbart gör förändringen själv, utan låta alla delta. 
 
En del av Vattenfalls CSR-arbete är sponsring, där de har fyra kategorier. Sport, 
humansponsring, kultur & miljö och lokala projekt. De skriver på sin sida att 
sponsringen förhoppningsvis ska leda till en förbättrad relation med medarbetare och 
kunder samt en förbättrig inom områden de sponsrar. De visar att deras intressenter är 
viktiga och att de bidrar med något som är utanför sin verksamhet. Eftersom 
intressenter är viktigt för ett företag vill man tillfredställa deras behov så gott man 
kan. Enligt Theaker är det viktigt att tillfredställa sina intressenter på bästa möjliga 
sätt, eftersom de både blir påverkade och påverkar företaget. Genom att sponsra inom 
olika aktiviteter kan det skapa en bra relation mellan företag och intressenter. 
Samtidigt som det är ett filantropisk ansvarstagande, alltså att man gör något som är 
utanför sin egen verksamhet för att ytterligare visa att man bryr sig. 
 
Vilka ord kopplas till CSR? 

De vanligaste förekommande orden som är relaterade till CSR är ansvarstagande, 
hållbarhet, samhällsansvar och sponsring. Man använder inte begreppet CSR på 
hemsidan förutom på hållbarhetsrapporten och det är mesta för ett internationellt 
begrepp för Vattenfalls ansvarsområden eftersom det är ett företag som arbetar i flera 
länder. 
 
Hur kommuniceras CSR-arbetet? 

Vattenfall har påbörjat ett projekt tillsammans med FN om att minska 
medeltemperaturen i världen och vill få alla andra att delta och hjälpa till med 
förändringen. De har en extern webbsida om klimatdebatten där de försöker få alla att 
skriva under för en klimatförändring. De håller den aktivt och låter intressenter vara 
delaktiga och tycka till. Det finns delar av webbsidan som är till för frågor från 
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allmänheten och som besvaras av Vattenfall, det finns också kolumner där 
allmänheten får tycka till. Många av insändarna är dock inte glada över Vattenfalls 
nya projekt om en klimatförändring utan tycker att det är en fasad för alla 
kolkraftverk de bygger och istället för ett försök av klimatförändring kan de stänga 
ner kolkraftverken. Det Vattenfall tydlig gjort är att de samarbetar tillsammans med 
FN om en förändring och försöker bidra med en hållbarutveckling. De har lagt 
mycket tid och energi på det nya projektet som verkar få en mot effekt om man läser 
kundernas omdömen och känns inte lika välkommande som man hade förväntat sig. 
Deras etiska ansvar syns ganska tydligt på hemsidan och känns i det här fallet som en 
cause-related marketing och förlorar lite sitt syfte.  
 
Vattenfalls andra CSR-arbeten tar en stor plats på hemsidan där de försöker få 
kundernas omdömen och vill få feedback om vad de kan förbättra sig och hur de kan 
förbättra miljön. De har delar på hemsidan som är till för kunder hur de kan vara med 
och bidra med miljövänligare energianvändning. Det är viktigt för dem att deras 
intressenter är med och påverkar för att nå bästa möjliga resultat, de måste trots allt 
tillfredställa sina intressenters behov.  
 
Deras hållbarhetsrapport finns att ladda ner på hemsidan, där man kan titta på vad de 
har sagt att de ska göra och vad de har gjort, den finns i både svenska och engelska för 
att kunna nå ut till alla sina kunder.  
 
Miljöarbetet kommer centralt på hemsidan och verkar få stort fokus från Vattenfall, 
något som Von Gyllenpalm själv också säger. I intervjun nämns det dock andra CSR-
arbeten också bredvid miljön men det får inte lika mycket fokus på hemsidan. Det kan 
tolkas som att den kritiserade branschen vill städa upp sitt dåliga rykte först. 
 
 

6.2.3 Skogsbranschen 
Yogi Pillay på SCA säger att hemsidan och hållbarhetsrapporterna är SCA:s 
viktigaste verktyg när det gäller att kommunicera sitt CSR-ansvar. Eftersom SCA inte 
riktar sig mot samma marknad som t.ex. Statoil eller E.ON gör använder de inte 
riktigt samma marknadsföringsmetoder eller har inte samma 
marknadskommunikation. SCA jobbar mer på en business-to-business-marknad och 
har inte samma kundkontakt som tidigare nämnda bolag. De kan inte arbeta med 
cause-related marketing på samma sätt. Hållbarhetsrapporter är bra verktyg att 
presentera sitt ansvarstagande på. Det ger en överskådlig syn och beskrivning hur de 
arbetar för hållbarhet vilket är ansvarstagande.  
 
När SCA bjuder in till öppna dagar och låter familjer och studenter besöka fabriker 
och kontor kommer allmänheten närmare in i verksamheten vilket ger ett öppet och 
sympatiskt intryck. Eftersom kraven på bolagens transparens ökar är det viktigt att 
visa att man arbetar aktivt med ansvarstagande. Gör man det ökar man anseendet 
vilket kan betyda mycket för ett företag, även för ett företag som inte direkt vänder 
sig till en konsumentmarknad som i SCA:s fall. Yogi Pillay säger att intresset för 
CSR-relaterade frågor i form av hållbarhet och miljötänkande 
 
”Vi märker mer och mer och mer att de är väldigt väldigt intresserade av 

hållbarhetsfrågor.” Yogi Pillay, 081125 



Alla vet vad det är, men ingen vet vad det är Tärnhuvud & Uyar 

 

 58 

 
När man har öppna dagar kan man berätta om sitt arbete med hållbarhetsfrågor och 
liknande och man kan låta allmänheten ställa frågor om det faktiska arbetet. Maria 
Grafström säger i sin bok att genom kommunikationen med allmänheten kan man 
vara med och forma hur allmänheten uppfattar företaget. Att ha ett gott anseende är en 
viktig del i arbetet med att skapa lönsamhet i bolaget. Yogi Pillay säger själv också att 
det är en konkurrensfördel att ha ett utvecklat hållbarhetsarbete och att många väljer 
att arbeta tillsammans med SCA för att de har kommit långt med hållbarhetsfrågorna. 
Det är ett sätt att vårda sina relationer med företagets intressenter att se till att man är 
en attraktiv samarbetspartner för dem. 
 
”Väldigt många av dem väljer att ha att göra med SCA bara på grund av, inte bara 

på grund av, priset såklart spelar roll men att de väljer oss istället för någon annan 

oftast har att göra med vårt sätt att jobba med hållbarhet.” Yogi Pillay, 081125 
 
Varje år tar Sveaskog fram en hållbarhetsrapport där deras hållbarhetsarbete 
presenteras. Det står en del på deras hemsidor och det utgör också en del av deras 
externa kommunikation. Kommunikation av CSR-arbetet är viktigt för verksamheten 
både internt och externt. Genom det interna arbetet kan företaget vara med och 
motivera sina anställda och få dem att känna stolthet över sin organisation. För att nå 
till sina kunder med sitt CSR-arbete använder de sig av sin hemsida och via sina 
presskontakter. Sara Vikman säger att de kommunicerar sitt CSR-ansvar i allt de gör 
men mer specifikt än så går hon inte in på det. Man kan tolka det som att de försöker 
integrera CSR i all sin marknadskommunikation och därmed återspeglar 
ansvarstagandet på flera olika plan i kommunikationen. 
 
Sveaskog samarbetar med en välgörenhetsorganisation vilket är ett sätt att ta ett mer 
filantropiskt CSR-ansvar. Syns med en organisation som har ett bra anseende kan det 
hjälpa företaget som samarbetar med dem att också få ett bra anseende. Sveaskog tar 
då ett ansvar efter något som anses vara ansvarsfullt i samhället vilket leder till ökad 
förtroendekapital. Sara Vikman vill under intervjun påpeka att de inte använder sitt 
CSR-arbete som PR utan för att det är bra för verksamhetsbra, som hon själv uttryckte 
det. 
 
”CSR arbete och satsningar gör vi för att det är verksamhets bra.” Sara Vikman, 
081202 
 
SCA har valt liknande grepp som bland andra E.ON och Vattenfall genom att låta 
hemsidan vara central och ha hållbarhetsrapporter på den. Anledningarna är de 
samma som de ovan skrivna. För en stor koncern är det viktigt att redovisa sitt 
hållbarhetsarbete på ett klart sätt så att de kvar som ställs på ansvarstagande kan 
mötas på ett klokt sätt. Även Sveaskog har en hållbarhetsrapport som de redovisar på 
sin hemsida. Dock använder varken Sveaskog eller SCA CSR i marknadsföringssyfte 
i större utsträckning. Det kan dock ha flera anledningar, som t.ex. att de inte riktar sig 
mot en konsumentmarknad riktigt och därför inte har samma behov att marknadsföra 
sig som de andra bolagen, vilket vi tidigare nämnde. Den rapporten kommer en gång 
om året och där redovisas mycket av deras miljöarbete. Här ser vi en tydlig linje 
mellan de fyra senaste företagen. Hemsidan har en mycket central roll eftersom det är 
organisationens officiella kanal till allmänheten. Det man publicerar där kan alla få 
tag på och ta del av. Sedan är hållbarhetsrapporterna det officiella dokumentet som 
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man tydligt kan kommunicera det ansvaret med. Frågan är dock hur mycket gemene 
man går in och läser ett företags hållbarhetsrapport. Det kanske inte hör till 
vanligheterna att de gör det vilket gör då att ansvaret inte kommuniceras ut så 
effektfullt som det kanske borde. 
 
Dock är kanske det mest effektiva sättet att kommunicera sitt CSR-ansvar att faktiskt 
göra något. Att verkligen engagera sig i något och att faktiskt visa det inför 
allmänheten är det mest klara sättet och bör ge mest positiv återkoppling också till 
organisationen. Nackdelen är att CSR-arbetets kommunikation begränsas till det 
område där CSR-arbetet verkligen görs. Katarina Skalare berättar i intervjun att E.ON 
hjälper Malmö stad att bygga en hållbar stadsdel. Det kommuniceras ut i Malmö och 
bör därför ge positiv återkoppling till E.ON i Malmö. 
 
 

6.2.3.1 Innehållsanalys av hemsida 
 

SCA 
 
Hur framställs CSR? 

SCA:s CSR-arbete framställs som hållbarhet på hemsidan. De har en 
hållbarhetspolicy där de skriver upp vad som gäller för dem att framföra ett hållbart 
samhälle. Att skapa värde för ägarna, skapa livskvalitet för de anställda, bidra med 
god miljö, ekonomisk och social framgång för kunder och leverantörer. SCA ska 
bidra med en hållbar utveckling av miljö och arbeta efter de lagar som ställs som krav 
för ett företag. En annan policy är att vara öppen när det kommer till deras 
intressenter, att de kan kommunicera med intressenterna om miljömässiga mål eller 
andra saker som påverkar företaget. Eftersom intressenters påverkan för företaget är 
viktigt vill de kunna hålla en dialog utan problem. De arbetar efter att få en förbättrad 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och för att ingen anställd ska på något sätt känna 
sig diskriminerad. 
 
”Koncernen bedriver verksamhet och säljer produkter baserat på pris, kvalitet och 

service, inte genom illegal eller oetisk affärspraxis.” Utdrag från SCA:s hemsida 
 

I SCA:s CSR-arbete ingår även miljöansvar vilket de prioriterar högst. Det ska vara 
ansvar i lokal nivå och likaså i de länder de medverkar i . SCA bidrar med en del 
miljöpåverkan och vill rätta till den påverka genom att bidra med något för samhället. 
Men de håller sig inte enbart vid miljön, de tar också ett socialt ansvar för sina 
intressenter. De ska bidra med bra säkerhet och kommunikation för sina anställda så 
att de känner sig respekterade och ömsesidigt behandlade. Det är viktigt för varje 
individ att känna sig hemma på sin arbetsplats, utan att känna sig diskriminerad eller 
utanför. Detta är vad SCA vill åstadkomma med ett socialt ansvar för sina anställda. 
Det visar att de ansvarar inte bara för den påverkan som verksamheten har utan också 
för sin egen verksamhet. I det ingår också att hantera säkerheten på arbetsplatsen för 
de anställda och entreprenörerna. Deras sociala ansvar fortsätter sedan för deras 
leverantörer. Samarbetet med leverantörerna ska gå i linje med deras värderingar och 
mål och därför har de också leverantörskoder som förklarar hur de anställda på SCA 
ska uppföra sig gentemot leverantörer. De mänskliga rättigheterna är en del av deras 



Alla vet vad det är, men ingen vet vad det är Tärnhuvud & Uyar 

 

 60 

ansvar, att hålla sig till FN:s principer inom Global Compact är en del av SCA:s 
ansvar. Global Compact är en organisation som många företag är en del av, genom att 
synas med en av FN:s projekt är ett stor filantropiskt ansvar och ett sätt att visa sig 
vara trovärdiga för samhället. Att vara en del av Global Compact och andra 
samhällsengagemang som cancerforskning och Action for Southern Africa är sätt för 
SCA att synas i bra sammanhang. Det leder till ett bättre anseende hos kunder när de 
bidrar med insamling av pengar till cancerforskning eller kvinnliga intimskydd för 
kvinnor i Afrika. Samtidigt som de får bra marknadsföring som i sin tur leder till vinst 
bidrar de också med något gott för samhället. 
 
Vilka ord kopplas till CSR? 

Ordet CSR syns vid rapporter och vid titlar av personer om är ansvariga för CSR. 
Men begrepp i sig används inte på sidan i form av ett ansvar. Det som framkommer 
tydligt är hållbarhet och ansvar. Många företag definierar CSR på sitt eget sätt, oftast 
efter sin egen branschs påverkan. CSR är ett sätt att ta ansvar i samhället. Hållbarhet 
är deras definition av CSR. 
 
Hur kommuniceras CSR-arbetet? 

SCA skriver tydligt upp deras mål och policy för vad de vill uppnå med all ansvar. De 
skriver också hur de går tillväga och vad de gör och har gjort. De meddelar varje 
intressent och varje besökare tydligt om deras CSR-arbete och visar varför just de är 
engagerade att ta ett ansvar. Man kan hitta länken till hållbarhet ganska fort, sedan 
under länkar till olika ansvar. Det sociala ansvaret SCA har är utanför verksamheten 
men samtidigt bidrar de med något de själva tillverkar på ett bra sätt. De använder 
sina egna produkter i välgörenhetssyfte vilket får en mer godartad marknadsföring 
men som utomstående ser man inte mycket av den reklam som används utan mer en 
hjälpsam hand när man bidrar med sina egna produkter i samarbete med en 
välgörenhetsorganisation eller liknande. Det är en sak när företag engagerar sig i 
välgörenhetsprojekt utan någon som helst koppling till välgörenheten eller koppling 
till sin verksamhet. Det kan då innebära att man som företag vill synas med en 
välgörenhetsorganisation för att få bättre image i media.  

 

”SCA är en global organisation med verksamhet i cirka 60 länder över hela världen. 

Därigenom påverkar SCA många människors liv – bland dem aktieägare, kunder, 

anställda, leverantörer och lokala samhällen” Utdrag från SCA:s hemsida 
 

SCA har en rubrik under hållbarhet om utvärderingar. Där skriver de om hur andra 
stora organisationer och företag har utvärderat SCA till en av de bäst rankade 
företagen inom hållbarhetsrankning. SCA har därför lagt upp dessa utvärderingar så 
att investerare och andra intressenter kan titta och bedöma utifrån deras utvärderingar. 
Det är viktigt för företag vad deras intressenter tycker eftersom de är med och 
påverkar företaget och i SCA:s webbsida får de också se vilka de kan kontakta om 
frågor, var du än klickar på ”hållbarhets”-sidan. 
 
SCA är en global koncern och det pratas mycket på hemsidan om deras roll i världen. 
Det pratar också Yogi Pillay om men det får kanske större genomslag på hemsidan. 
Mänskliga rättigheter nämns mycket och hur SCA arbetar i världen. Här fick vi 
bredare bild efter att ha tittat på hemsidan 
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Sveaskog 
 
Hur framställs CSR? 

Sveaskog skriver om CSR-arbete som ett ansvarstagande. På de delarna där Sveaskog 
förklarar sin handlingsprocess förekommer CSR i form av miljö, etik och sociala 
sammanhang upp, att alla företag eller kunder som de arbetar med ska följa deras 
CSR-process.  
 
Sveaskog har delat upp sina ansvarsområden inom tre kategorier: ekonomisk, 
miljömässigt och socialt. I den ekonomiska delen är det precis som Carrolls 
ekonomiska ansvar som har nämnts i teorin. Att driva en hållbar verksamhet för en 
bra avkastning till ägarna, det vill säga det ekonomiska. Att bevara en långsiktig 
försäljning av skogsvara och investera i ny, miljöanpassad teknik. Det är ett ansvar 
företag måste ta för att kunna fortfarande vara existerande och hålla sin verksamhet 
levande och därmed få en vinst och kunna gå runt som företag. Det miljöansvar de tar 
är däremot ett val de gör för att bidra med bättre förtroende från allmänheten och är 
den tredje och etiska ansvaret i Carrols CSR-pyramid. När företag vet att de bidrar 
med en negativ påverkan tar de ett ansvar som motsvarar deras påverkan, i det här 
fallet väljer Sveaskog att ta hand om skogen och se till att de använder sig av 
miljöeffektiv teknik för en mindre påverkan i skogen. De planterar träd och tar hand 
om skörden för att skogen binder mer koldioxid när träden är nyväxta och fräscha. 
Men enligt vårt tycke är detta något Sveaskog måste göra för att deras verksamhet 
fortfarande ska kunna gå runt, planterar de inga nya träd kommer inte verksamheten 
att fortsätta eftersom de inte har något att använda i sin produktion. Det tredje och 
ansvaret är deras sociala ansvar som ska innebär att de ska vara en god affärspartner 
samt en god arbetsgivare och arbetar utifrån deras uppförande koder samt policys för 
att bidra med en hållbar utveckling i de lokala samhällen de är verksamma i.  
 
”Skogen är en unik och långsiktig resurs. Vi har ansvar för denna resurs, liksom för 

de relationer vi har till vår omvärld” Utdrag från Sveaskogs hemsida 
 

Sveaskog är en av medlemmarna till FN:s Global Compact-organisation som har tio 
principer som ska efterlevas om man är medlem. Detta inkluderar inom mänskliga 
rättigheter, grundläggande arbetsvillkor, bekämpande av korruption och miljö. Att 
vara medlem på FN:s organisation betyder då för Sveaskog att likt resten av 
medlemmarna måste de också följa dessa tio principer som ska ligga i grund för deras 
CSR-ansvar. Global Compact är en organisation som har ett bra förtroendekapital och 
varje företag som syns i tillsammans med ett sådant företag höjer sin chans att få 
bättre trovärdighet. I teorin beskrivs det som cause-related marketing, när man syns 
tillsammans med en välkänd organisation och skapar ett bättre förtroende för sina 
kunder. Att arbeta med stora organisationer som är trovärdiga som FN:s gör ett gott 
intryck hos intressenter. Många kunder väljer att köpa sina produkter från företag som 
har en välkänt namn kopplat till företaget för att kunder får då en bild av företaget på 
grund av den organisation de är relaterade till. Samma sak kan hända om man 
använder kända och trovärdiga personer i sin reklamkampanj t.ex. 
  
Sveaskog har också en del sponsring som ingår i deras CSR-arbete. De sponsrar 
Svenska Orienteringsförbundet, Skansen, Svenska skidskyttelandslaget och 
Världsnaturfonden WWF. Vissa av dessa organisationer som WWF har med 
Sveaskogs bransch att göra och väljer att stödja det. Men Svenska 



Alla vet vad det är, men ingen vet vad det är Tärnhuvud & Uyar 

 

 62 

skidskyttelandslaget har i stortsätt ingen relation till Sveaskog. Det är ett filantropiskt 
ansvar som Sveaskog då tar. Det innebär att Sveaskog vill visa att de vill bidra med 
individens och samhällets utveckling med deras hjälp. 
 
”Sveaskog ska bidra till en hållbar utveckling och verka för ekonomisk tillväxt, god 

miljö och social utveckling.” Utdrag från Sveaskogs hemsida 
 
Vilka ord kopplas till CSR? 

Hållbarhet används i samband med ordet CSR. De ord som förekommer mest istället 
för det kända begreppet är ansvar och hållbar utveckling. Många företag vet inte vad 
exakt de ska lägga under begreppet CSR eftersom det är svårt att definiera. Företagen 
väljer ofta ansvarstaganden efter sin egen bransch och i det här fallet blir det miljö. 
CSR får en definition av att utveckla hållbart miljöliv. 
 
Hur kommuniceras CSR-arbetet? 

Sveaskog har ingen rubrik där allt deras CSR-arbete framställs utan man får nästan 
gissa sig fram till vad som är ett ansvar. Efter lite sökningar kan man komma fram till 
underrubriker om beskriver deras samhällsansvar. Vid tillfället skrivs det mycket om 
ansvar som att bidra med växande skog vilket inte känns helt rätt, för det är ett måste 
för att företaget ska kunna existera. Det som man hade velat ha på hemsidan är lättare 
att hitta fram till de ansvarsområden som finns utplacerade lite här och var på 
hemsidan. Allt på sidan har anknytningar till miljön och därför svårt att se tydligt vad 
som är ansvar och vad som är information.  
 
Sveaskog använder sig av välkända organisationer i sitt samhällsansvar och på så sätt 
kommunicerar man ut sitt budskap och sina principer som företag. Det kan skapa 
bättre försäljning och bättre förtroende och är en form av cause-related marketing och 
genomförs oftast tillsammans med en välgörenhetsorganisation. Som i Sveaskogs fall 
är FN:S Global Compact och WWF liknande organisationer. De visar att de bryr sig 
om samhället och är redo för ett att bidra med utveckling och hållbarhet. 
 
Sara Vikman berättar mycket som står att finna på hemsidan redan. Hållbarhetsarbete 
får stort fokus. Värderingarna på hemsidan verkar mest vara för internt bruk och 
därmed inte förankrade i CSR-arbetet, om än på generell nivå. 
 
 

6.3 Hur går CSR-arbetet i linje med företagets värderingar? 
 

6.3.1 Oljebranschen 
Precis som O’Riordan säger måste CSR-arbetena vara präglade av organisationens 
värderingar. Dock är det tveksamt om Statoil har förankrat sitt CSR-ansvar djupt i 
sina företagsvärderingar. Andreas Fogelberg säger att det inte finns någon speciell 
linje i hur de väljer sina CSR-arbeten utan att det görs en individuell bedömning när 
det väl är aktuellt. Frågan är då hur den bedömningen görs när det väl blir aktuellt och 
om den görs i samspel med de överliggande företagsvärderingarna. På den direkta 
frågan om CSR-arbetet är integrerat i företagsvärderingarna säger han att det är det, 



Alla vet vad det är, men ingen vet vad det är Tärnhuvud & Uyar 

 

 63 

vilket talar emot litegrann hans svar på frågan om hur de har tänkt när de valt sina 
CSR-arbeten. 
 
”Det finns egentligen inte en generell linje mer än att vi vill ta ett ansvar och vara ett 

ansvarsfullt företag, det är grunden. Den så är det enskilda beslut som gör att man 

satsar på olika projekt.”Andreas Fogelberg, 081127 
 
”Det kan man väl nog säga är väldigt grundlagt i, det är en av fyra huvudvärderingar 

som går mot den här linjen då.” Andreas Fogelberg, 081127 
 
Kärnvärderingen caring säger kanske egentligen inte särskilt mycket om de tänker när 
de väljer sina CSR-arbeten. För tänker man efter kan man stoppa in vad som helst 
under värderingen caring. Det är inte något som är specifikt för CSR och det blir 
okonkret vad man egentligen bryr sig om. Om Statoil ger fri avfettning på varje 
biltvätt de säljer så är det också att bry sig men det går nog inte inom ramen för CSR. 
 
Andreas Fogelberg sitter själv med i Statoils ledningsgrupp vilket gör att hans frågor 
kommer högt upp på agendan för hur beslut fattas. Det betyder att frågorna tas på 
stort allvar i ledningen vilket naturligtvis är en form av ansvarstagande. Han berättar 
också att de samlar till allmöten där han redovisar hur hans arbete fortskrider samt att 
han skickar ut månadsmail till de anställda och visar hur arbetet med hälsa, miljö, 
säkerhet och kvalitet går. Utöver detta har de en mängd som de kör med de anställda 
inom hälsa, miljö samt säkerhet. Genom att skapa ett medvetande internt i företaget 
skapar man också normer för hur man arbetar och beroende på hur ledningen 
prioriterar olika frågor sänder man också ut signaler till de anställda om hur viktigt 
vissa frågor är för verksamheten. Maon, Lindgren och Swaen betonade vikten av att 
förankra CSR-engagemanget internt av flera skäl, bland annat för att motivera 
personal och få dem att känna stolthet över sin arbetsgivares engagemang men också 
för att framgent skapa CSR. Många CSR-idéer kan vara sprunget ur hur de anställda 
vill att företaget ska arbeta. 
 
Helene Samuelsson säger att Preems värderingar, vision och mål går hand i hand med 
deras CSR-arbeten. Deras värderingar som är ansvarsfull, nytänkande, kundnära och 
professionell har med deras CSR-arbeten att göra. Som nämnt på tidigare analyser är 
ansvarstagande ett mycket generellt begrepp som egentligen kan innefatta vad som 
helst. Naturligtvis passar CSR-arbetet väl in i den värderingen eftersom CSR i allra 
högsta grad har med ansvarstagande att göra. 
 
Att vara ansvarig för deras produktion fram tills att det når kunden är viktigt. Att 
bidra med framtida miljövänliga produkter är deras nytänkande värdering, att 
framföra ett arbete efter kundernas behov står för deras kundnära värdering och att 
vara professionell är att lyssna på kunderna och arbeta för våra barn och barnbarns 
framtid. Helene Samuelsson lyfter i synnerhet fram ansvarsfull i intervjun och betonar 
vikten av att vara ansvarsfull inom arbetet hos Preem och då handlar det om att ta ett 
ansvar hela vägen, från importen av produkterna till förädlingen i deras raffinaderier. 
 
Deras vision är att få ett hållbart samhälle som är en del av deras CSR-arbete. Alla 
värderingar, vision och mål håller sig till deras CSR-arbete. Maon, Lindgreen och 
Swaen säger att ett företags CSR-arbete ska ligga i linje med deras övergripande 
strategier och mål och det ska hjälpa de anställda för att förstå varför de bidrar med ett 
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ansvar gentemot företaget. Under intervjun förklarar Helene Samuelsson varför deras 
välgörenhetsprojekt med Världens Barn inte är deras förstahandsval utan miljön 
kommer före, något som beror på att deras anställda ska ha förståelse för just varför 
Preem tar de ansvaret de gör idag. Det är också mer knutet kring Preems 
kärnverksamhet. På den direkta frågan om CSR-arbetet är förankrat i företagets 
värderingar svarar Helene Samuelsson att de inte är det, men att de går hand i hand 
med dem vilket man får förmoda då att de är utvecklade med värderingarna 
bakomliggande.  
 
Ingen av de båda företagen i oljebranschen verkar ha sina CSR-ansvarstaganden djupt 
förankrade i sina värderingar. Åtminstone får man inte känslan av det. Statoil ger ett 
lite tvetydigt intryck genom att först säga att de genomsyrar men sen säga att de inte 
har någon speciell linje som de går efter när de väljer. Preem sänder också lite dubbla 
budskap genom att säga att de inte går i linje, men väl hand i hand. Om nu 
framgångsreceptet för ett bra CSR-arbete är att integrera sina företagsvärderingar i det 
så verkar både Statoil och Preem hänga lite löst. För oljebranschen som kanske är den 
mest kritiserade av våra tre branscher torde det vara viktigt att man arbetar korrekt 
och framgångsrikt med dem.  
 
 

6.3.2 Energibranschen 
E.ON:s värderingar är enligt Katarina Skalare öppenhet, mod, samhällsansvar, 
integritet, förtroende och ömsesidig respekt. Eftersom just ordet samhällsansvar, 
vilket kan översättas till corporate responsibility är en av de värderingar som E.ON 
har är CSR-arbetet förankrat i dem. E.ON i Sverige är ett ganska ungt bolag där 
värderingarna togs fram efter interna dialoger i företaget. 
 
”Samhällsansvar är inbakat i våra värderingar. Och respekt för människor och mod. 

Det är väldigt starkt kopplat” Katarina Skalare, 081128 
 
Att just samhällsansvar finns med som en värdering är ett tydligt tecken på att det är 
starkt integrerat i verksamheten de har. Värderingarna måste vara en av grunderna till 
hur man utformar sin CSR-verksamhet och är då en av värderingarna att ta 
samhällsansvar så visar företaget att det är viktigt för dem. Katarina Skalare säger 
också att samhällsansvaret lyser igenom i företagets övergripande strategier där E.ON 
vill kunna påverka den enskilde kunden att vara energieffektiv och kunna ansvara för 
att deras egen verksamhet utvecklas på ett hållbart sätt. Det som dock förvånar är att 
de har samhällsansvar i värderingen vilket motsvarar CSR. Men ändå har E.ON själv 
gjort om CSR-begreppet till enbart CR där ordet social har utlämnats. Ordet social är 
det som motsvarar samhället och därmed samhällsansvar inom CSR. Det känns inte 
riktigt genomtänkt och det är dubbla budskap som sänds. Först vill de inte lägga fokus 
på de sociala och samhälliga frågorna med sitt CSR-arbete, men ändå ligger det som 
en värdering. 
 
Även värderingen ömsesidig respekt hos E.ON är kopplat till samhällsansvar genom 
att den präglar hur arbetet gentemot intressenter hanteras. Har man en 
klimatpåverkande verksamhet är det respektfullt att kunna se till att sina kunder t.ex. 
hanterar mindre mängd energi och att de är medvetna om effekterna av vad ett 
energislöseri kan resultera i. Hon säger själv att man inte kan blunda för energi- och 
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klimatfrågan idag vilket för att de som är aktörer inom den branschen måste kunna ta 
sitt ansvar och se till att det utvecklas hållbara lösningar.  
 
Kort sagt får man säga att samhällsansvaret är djupt integrerat i värderingarna 
eftersom det de facto är en av dem. När vi frågar Katarina Skalare hur de tänkt när de 
valt sina CSR-arbeten idag så svarar hon att de utgår ifrån kärnverksamheten men att 
de också tittar på hur det kan ligga som ett socialt ansvarstagande, vilket återigen 
kopplar till värderingarna. Hon svarar också att det är viktigt att tydliggöra det internt 
och få människor att förstå vikten av att ta ett samhällsansvar. Har man inte förankrat 
det internt är det lätt att det bara blir en handling från ledningen i organisationen där 
de anställda inte är med. Har man dock förankrat det kan det motivera de anställa och 
få dem att känna stolthet och samhörighet över sitt arbete. 
 
Vattenfalls tre kärnvärden är effektivitet, ansvar och öppenhet som alla tre är 
sammankopplade till deras CSR-ansvar. Michelle Von Gyllenpalm säger att genom 
effektivt arbete kunna nå målen med deras miljö- och klimatfrågor vilket kopplar 
effektiviteten till CSR-ansvaret. Med värderingen ansvar kan man ganska generellt 
koppla till CSR eftersom själva innebörden av CSR ofta har med ansvarstagande att 
göra. För Vattenfall innebär att vara ansvarsfulla i sitt arbete, ta hand om den 
miljöpåverkan de har samt arbeta långsiktigt med att minimera den. Det sista är 
öppenhet som ska innebära att kommunikationen öppen och transparent i sitt arbete 
vilket är viktigt för att CSR-arbetet skall ge företaget legitimitet och ett bra anseende. 
 
Michelle Von Gyllenpalm berättar att Vattenfalls värderingar var en lång process att 
jobba fram eftersom de är starkt kopplade till företagsfilosofin och hur det är 
sammankopplat med Vattenfalls strategiska ambitioner. Michelle säger också att 
CSR-arbetet är förankrat i de strategier som finns hos Vattenfall. Bland annat har de 
långsiktiga klimatmål att Vattenfall inte skall orsaka några klimatutsläpp år 2050 
vilket är ett led i deras strategi. Det kan absolut anses vara ett CSR-ansvar att arbeta 
för att vara klimatneutrala och minimera sin klimatpåverkan med sin verksamhet. Det 
ligger nära kärnverksamheten vilket då får anses vara genuint. Michelle Von 
Gyllenpalm tycker själv att det inte är en form av CSR-arbete när hon får frågan. Men 
eftersom man kan fylla begreppet CSR med vad företagen helst önskar så kan man se 
det som ett sorts CSR-arbete eftersom det är ett ansvarstagande att göra sin 
verksamhet bättre miljöpåverkan. Om nu CSR handlar om att göra gott så passar det 
in där. 
 
Energibranschen har lyckat knyta an sitt CSR-arbete med sina värderingar. För E.ON 
är det extra tydligt eftersom samhällsansvar finns med och för Vattenfall också med 
sin värdering ansvar. Ansvarsbegreppet är dock vagt och det kan innefatta ganska 
mycket men det är tydligt att de vill vara ett ansvarstagande företag. Det är 
ansvarsfullt att som energibolag med egen produktion ha en nollvision med sina 
koldioxidutsläpp inom en viss tidsram, t.ex. Miljön ligger nära kärnverksamheten och 
finns det också med i företagets långsiktiga strategi är det en tydlig del av de 
värderingar de vill sända ut.  
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6.3.3 Skogsbranschen 
Respect, responsibility och excellence är SCA:s företagsvärderingar. Den centrala 
bland de tre värderingarna är respect säger Yogi Pillay och menar att den är det 
gemensamma för allt och präglar hela arbetet för organisationen. Den berättar mycket 
om hur man ska bete sig mot organisationens intressenter. Enligt Yogi Pillay på SCA 
var värderingarna inte någonting som skapades utan någonting som redan fanns 
inkorporerat i företagskulturen. Företagets rika historia var präglad av de 
värderingarna.  
 
Uppförandekoden är baserad på värderingarna säger Yogi Pillay och ser man då 
uppförandekoden som ett slags CSR-ansvar så är även CSR-arbetet förankrat i 
företagets värderingar, i alla fall utsprunget ur dem. Eftersom hon arbetar som 
director of corporate social responsibility och hon säger själv att hennes 
arbetsuppgifter är att ”make sure we comply with the code” så betyder det att 
uppförandekoden är deras CSR-ansvar och att hennes roll är att se till att det ansvaret 
tas.  
 
På vår fråga till Yogi Pillay om hur de har valt sina CSR-arbeten idag svarar hon att 
det är gjort efter de riskområden som finns och följs sedan efter uppförandekoden. 
Eftersom uppförandekoden som tidigare nämnt är sprunget ur värderingarna så är 
CSR-aktiviteterna indirekt i linje med företagets värderingar. Dessutom har de den 
mycket övergripande kärnvärderingen respect som naturligtvis kan innefatta väldigt 
mycket. Just respekt verkar vara ett populärt kärnvärde som återfinns på flera 
organisationer som vi har undersökt. 
 
Sveaskog har värderingar som mervärde, respekt och dialog. Värderingarna är mer 
för de interna inom verksamheten och används oftast vid anställning av ny personal. 
De som förekommer är hur viktigt dialogen är för Sveaskog. Att kunna kommunicera 
med sina intressenter ser de som en viktig del i sitt arbete eftersom de har skog över 
hela landet och det är viktigt för ägarna och kunderna att veta hur skogen skötts och 
viktigt för Sveaskog att kunna hålla den dialogen både extern och internt. Det är ett 
sätt för Sveaskog att kunna påverka och bli påverkade av intressenter just genom 
dialogen. De kan få en annan syn på saker och ting genom att kommunicera med de 
externa och kan leda till beslutsfattningar. Deras andra värderingar som respekt 
handlar om att respektera varandra både internt och extern och ge mer värde till 
kunden. Att med andra brys sig om kunden och kundens behov.  
 
Ett företags värderingar eller kärnvärden ska vara starkt sammankopplat till 
verksamheten och deras arbete internt och externt eftersom värderingarna visar vad 
företaget tycker är viktigt. Det som kan ske när värderingar och CSR-arbete inte 
riktigt går hand i hand är att det kan ge ett oseriöst budskap som visar att man inte 
som företag tar det på allvar. När vi intervjuade Sara Vikman hade vi svårt att förstå 
kopplingarna mellan kärnvärden och CSR-arbetet. I våra frågor om företagets 
värderingar svarar hon:  
 
”Mervärde för kunden, respekt för varandra internt och externt och dialogen viktig 

del.” Sara Vikman, 081202 
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Senare i intervjun frågar vi hur värdena är kopplade till deras CSR-arbete då svaret 
blir: 
 
Ja, på alla sätt är dem ju det, eftersom det handlar om att stödja hållbart skogsbruk., 

eller skogens roll i omställningen mot förnybara bränslen eller stödja våra mål för 

medarbetare, entreprenör eller leverantörer, att bli, eller vara en bra leverantör till 

våra kunder. Så, ja på alla sätt är dem det.” Sara Vikman, 081202 
 

Vi kan tyvärr inte se några direkta kopplingar mellan deras kärnvärden och CSR-
arbete, förutom hur de respekterar sina anställda och tänker på deras säkerhet och 
hälsa vilket är ett ansvarstagande. Andra kopplingar är att de håller en bra 
kommunikation både med de interna och externa och ser till att ge ett mervärde för 
sina kunder genom kommunikation och genom att hålla ett aktivt skogsliv. Att ha en 
bra dialog med kunderna är också bra förutsatt att dialogen används för att kunna göra 
det attraktivare för kunderna att vara hos Sveaskog. Men vår koppling till hela 
summan är att kärnvärdena inte är direkt gjorda efter CSR-arbeten och kan därför inte 
se klara kopplingar mellan värden och CSR. 
 
Skogsbranschen delar respekt som kärnvärdering vilket kan kopplas till CSR-ansvar, 
om än på en ganska generell nivå. I övrigt kan man inte se en glasklar koppling 
mellan CSR-arbetet och värderingarna. Sveaskogs värderingar verkar mer präglade av 
relationen mellan kunden och företaget. Det kanske är mer utpräglat för SCA:s del 
som har fler affärsområden där man kanske har kommit längre med arbetet med det 
sociala ansvaret eftersom man där vänder sig till både konsument- och 
företagsmarknader och har försäljning i större delen av världen. Då är det viktigt att 
man har en enhetlig kommunikation som utstrålas från värderingarna vilket 
naturligtvis också gäller CSR-arbetet. 
 
Ska man vända på det kan man säga att det både kan kopplas och att det inte kan det. 
Eftersom värderingarna för samtliga bolag är ganska generella kan man stoppa in vad 
som helst där under. Därför kan man säga att man kan koppla för att det är så generell 
och så mycket ryms under begreppet. Har man ansvar som värdering kan man stoppa 
in vad som helst under det och ingen kan egentligen säga emot eftersom det är på en 
sådan generell nivå. Men man kan också säga att man inte kan koppla eftersom det 
inte är specifikt nog. Ska man se det krasst kan man säga att värderingarna är så 
generella att bolagen skulle kunna byta sinsemellan och det skulle inte förändra något. 
Värderingar kan betyda vad som helst när de väl sitter på ett papper och man kan som 
företag koppla det hur som helst. Det som betyder något är när de omsätts i praktiken 
vilket de kan göra i form av ett CSR-ansvar. 



Alla vet vad det är, men ingen vet vad det är Tärnhuvud & Uyar 

 

 68 

7. Slutsats 
 
Här presenterar vi slutsatsen för vår undersökning, kategoriserad efter fråga. 

 
 
 
Hur definierar de valda företagen CSR och hur beskrivs det? 

Ingen av de valda företagen har en bra definition av CSR. Ingen verkar heller kunna 
sätta någon bra etikett på vad det innebär. Samtliga företag kopplar ordet ansvar på ett 
eller annat sätt men vad som egentligen innebär med ansvar får vi egentligen sex olika 
definitioner på, där inte någon riktigt går in djupare på det. Vad som ryms i 
ansvarsbegreppet sätter varje företag in själva efter sin egen verksamhet vilket gör att 
alla sex företag skapar sin egen definition på vad CSR är. Alla är dock bekanta med 
begreppet och kan relatera till det. Det kan tyckas vara konstigt att något som är så 
etablerat saknar en klar innebörd. Dock tycker de att det inte är något konstigt med att 
ta ett ansvar för sitt arbete. 
 
Trots att CSR har debatterats en längre tid saknas det en klar definition. Det kan bero 
på att det systematiska arbetet med företagsansvar är ganska ungt så har inte några 
riktlinjer utarbetats och förmodligen är CSR bara i sin linda. Det färska begreppet 
CSR gör att det har gjort att det saknas kunskap om vad det faktiskt är. I framtiden 
kommer säkerligen CSR-arbetet bli mer standardiserat eftersom det kommer högre 
och högre på företagens agendor idag. För de klimatpåverkande branscherna kommer 
ansvarstagandet för miljön att spela stor roll eftersom de inte vill ha kritik för att bidra 
till växthuseffekten och liknande. De klimatpåverkande branscherna går i bräschen för 
att se till att företaget tar ansvar vilket gör att fler och fler företag vill rida på CSR-
vågen. Ingen vill vara sämre än den andra. 
 
Alla bolag i våra tre branscher har en klimatpåverkande verksamhet något som de 
själva inte riktigt höll med om. Oljebolagen erkände att deras verksamhet påverkade 
miljön men Statoil sade att det inte var deras fel att samhället idag är uppbyggt kring 
fossila bränslen. Energibranschen höll med om att energiproducering påverkar miljön 
medan skogsbranschen med SCA och Sveaskog inte tyckte de hade en 
klimatpåverkande verksamhet. Hur som helst stod miljön i fokus för ansvarstagandet 
för samtliga bolag och flertalet nämnde hållbarhet som ett av ansvarsområdena inom 
CSR.  
 
 
Hur kommuniceras CSR-arbetet externt? 

Företagens hemsidor har en central roll för några av företagen när det gäller den 
externa kommunikationen av CSR-ansvaret. E.ON, Vattenfall, SCA och Sveaskog 
publicerar hållbarhetsrapporter som står att finna på varje bolags hemsida. Dock visar 
innehållsanalysen av varje bolags hemsida att samtliga bolag nämner om sitt 
ansvarstagande på sin hemsida, något som Statoil och Preem inte säger under 
intervjun. Varje bolag har publicerat delar av sitt CSR-ansvar på sin hemsida, dock 
inte under ordet CSR. E.ON är närmast med begreppet CR, Corporate Responsibility. 
Statoil håller en låg profil med kommunikationen av sitt CSR-ansvar och önskar att 
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det de faktiskt gör ska märkas. Preem använder det i marknadsföringssyfte men då 
inte med anledningen av att öka sitt förtroendekapital utan snarare för att 
kommunicera ut det.  
 
Generellt kan man säga att lite olika sätt används för att kommunicera ut det. Några 
av bolagen har integrerat sitt CSR-ansvar i resten av marknadskommunikationen 
vilket gör att det blir enhetligt från organisationen.  
 
Hemsidorna används mycket av företagen och innehållsanalysen avslöjar att det 
mesta som nämns i intervjuerna finns också med där. Det kan bero på en mängd saker 
så som att CSR-personerna själva uppdaterar hemsidan och därför blir CSR-
kommunikationen enhetlig. Det kan också bero på att de CSR-ansvariga inte vet mer 
än vad som står på hemsidan vilket kan förklaras som att CSR är ett ungt ämne där 
informationsluckan fortfarande kan vara stor. Företagen har inte hunnit inarbeta 
begreppet under en längre tid och historiken är tämligen kort. Det kan också bero på 
att de är duktiga på att redovisa sitt CSR-ansvar vilket gör att samma bild ges i de 
båda metoderna. Dock får de CSR-ansvariga anses vara talespersoner och experter i 
frågan och vill man veta något specifikt om CSR så är de CSR-ansvariga bättre att 
fråga än företagets hemsida. 
 
 
Hur överensstämmer CSR-arbetet med företagets värderingar? 

Samtliga undersökta företag har företagsvärderingar, dock redovisar alla utom Preem 
dem på sin hemsida. Huruvida CSR-ansvaret överensstämmer med bolagets 
värderingar får vi lite tvetydiga svar om. Alla bolag säger att de överensstämmer med 
sina värderingar utom Preem som säger att de går hand i hand. Dock visar vår 
undersökning att på ett eller annat sätt är CSR-ansvaret kopplat till värderingarna. 
Många har värderingen ansvar vilket kan kopplas till CSR om än på ett ganska diffust 
sätt. Vad man stoppar in under betydelsen ansvar kan egentligen innebär vad som 
helst. Men begreppet ansvar är mycket starkt kopplat till CSR vilket gör att det kan 
användas med varandra.  
 
E.ON har dragit det långt och har till och med företagsansvar som en av sina 
värderingar vilket gör att CSR-ansvaret är djupt inkorporerat i dem. Motsatsen var 
Sveaskog som inte på något konkret sätt kan kopplas. De har respekt som en 
värdering vilket också kan kopplas till ett CSR-arbete, om än på ganska långt håll. 
Respektfullhet kan i sin tur innebära vad som helst och väldigt mycket kan placeras 
under det. Att ta ansvar för sin verksamhet om den är klimatpåverkande är 
respektfullt.  
 
Beroende på hur man ser det kan man koppla samtliga företag till dess värderingar. 
Eftersom det inte finns en inarbetad standard för vad CSR är så skapar det också 
problem för vad som ses som ansvar och hur det kan kopplas till värderingarna. 
Ansvar är en populär värdering som kan knytas an likväl som respekt. Vad de dock 
får för resultat i CSR-arbetet är dock svårt att sia om. 
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9. Bilagor 
 

9.2 Intervjumanual 
 
Öppningsfrågor 

1. Vad heter du och vad är din position i ditt företag? 
2. Hur länge har du arbetat med det? 
3. Vad har du för utbildning? 
4. Har du alltid arbetat med CSR? 

 
Företaget 

1. Vad gör ert företag (kortfattat) 
2. Vad har ni för företagsvärderingar? Finns de att se på er hemsida? 
3. Vad grundar sig värderingarna på? (Varför just de värderingarna? Vad har de 

med företaget att göra) 
 
Frågor om CSR 

1. Hur definierar ni CSR? 
2. Vad är CSR för er? 
3. Hur har ert CSR-arbete sett ut de senaste fem åren? 
4. Hur ser ert CSR-arbete ut? (Övergripande, vad prioriterar de) Vad tar de för 

ansvar idag? 
5. Varför tar ni ett samhällsansvar? 
6. Vad är er roll i den allmänna klimatdebatten? 
7. Er bransch får kritik för att på ett eller annat sätt är miljöfarlig, är den 

berättigad? 
 

Frågor om hur CSR-arbetet kommuniceras 
1. Hur kommunicerar ni ert CSR-arbete externt? 
2. Hur förankras CSR-arbetet internt? 
3. Används ert CSR-arbete i er marknadskommunikation, alltså i 

marknadsföringssyfte? 
 
Om kärnvärden/värderingar: 

1. Hur har ni tänkt när ni valt de CSR-arbeten ni är engagerade i? 
2. Hur är era CSR-arbeten förankrade i företagets värderingar? 
3. Hur präglar era värderingar era CSR-aktiviteter? 
4. Går era CSR-aktiviteter i linje med företagets övergripande idéer, strategier 

och riktlinjer 
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9.3 Innehållsguide för hemsidor 
 

Hur framställs CSR? 
 

Vilka ord kopplas till CSR på hemsidan? 

 
Hur kommuniceras CSR-arbetet via hemsidan? 

 
 


