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ABSTRACT 
 

 

During recent years, company scandals and an intensified demand from the public that 

companies should take social responsibility have increased the importance for 

companies to work with corporate social responsibility (CSR). Medias extended 

coverage of firms’ behavior has further underlined this significance. 

 

The purpose of this thesis is to investigate how companies in Umeå approach CSR. We 

have used three research questions in order to get an understanding of how companies 

in Umeå interpret CSR, implement CSR and communicate CSR 

 

Our study has been conducted in the form of a comparative case study. We have done 

four interviews at four different companies, all conducting business in Umeå. We have 

performed face-to-face semi-structured interviews as our primary data collection 

method. 

 

As a theoretical framework, we have used the stakeholder theory and the shareholder 

value theory, and also looked at theories of how companies can use CSR as a business 

strategy. Furthermore, CSR from a local perspective as well as how standards and 

regulations impact on CSR has been discussed from a theoretical viewpoint. 

 

Our findings indicate that the companies we have studied can be considered good at 

implementing CSR measures. However, they do not interpret their work in this area as 

CSR; instead they use the term sustainability or they use no definition at all. There is a 

belief among the studied companies that it is important to take social responsibility, not 

just from a economic view point as a business strategy but also because it is seen as the 

right thing to do. The ways in which they implement CSR (or sustainability as the 

majority of them choose to call it) differs among the studied companies, reflecting the 

nature of their business. The communication of CSR work also differs: three out of four 

companies of our study are generally reluctant to promote their CSR work, even though 

their CSR commitments are great. One company though sees the promoting of their 

CSR work as a way to attract investors.  

 

Our studied firms have generally acted in a social responsible way for a long time 

without really reflecting over it as being CSR. Conducting business in a small place like 

Umeå means you constantly interact with different stakeholders. In turn, this makes 

taking social responsibility a vital part of doing business in Umeå, which is one 

conclusion to be drawn from our thesis.   
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Chapter 1 – Introduction 
 

 

The purpose of this chapter is to introduce the topic of CSR and to provide an insight into the problem 

background, along with the research questions and purpose of the research study. The delimitations of the 

study and an overview of the disposition of the thesis are also presented in this chapter. 

 

 

1.1 Introducing CSR 
 

“The iron law of responsibility says that in the long run, those who do not use 

power in ways that society considers responsible will tend to lose it”  

(Weber & Lawrence, 2011, p. 47) 

 

Since the scandals of Enron and Worldcom in the beginning of this millennium, 

corporate social responsibility (CSR), has been an increasingly discussed topic within 

the business community but also in the society as a whole, Borglund, De Geer & 

Hallvarsson (2009, p. 49-59) state. Grafström, Göthberg & Windell (2008, p. 17) 

discuss recent events and how they relate to companies´ social responsibilities; during 

global political meetings in cities like Prague, Seattle and Gothenburg big 

demonstrations took place – with demonstrators propagating for anti-globalization and 

demanding that multinational companies (MNEs) should take more social 

responsibility. The largest of these MNEs have a bigger turnover than that of some 

developing nations (Grafström et al., 2008, p. 17). 

 

Grafström et al. (2008, p. 27-42) discuss what responsibilities companies actually have: 

is it only to create value to their shareholder? Do companies have a responsibility 

towards the society they make business in? Is it possible for companies both to take 

responsibility and at the same time satisfy their shareholders demands for profit? 

(Grafström et al. 2008, p. 27-42) 

 

1.1.1 What is corporate social responsibility? 

 

Löhman and Steinholtz (2003, P.15-27) describes CSR a widely used term with many 

different definitions and meanings. Some firms use the term sustainability when 

referring to CSR as they see being sustainable in an economic, social and environmental 

aspect as their biggest impact as well as contribution to the society. We will refer more 

to sustainability in the theory section of this thesis.  As companies use such terms as 

sustainability and corporate responsibility to describe their CSR work, we will use these 

words interchangeable throughout our thesis. Borglund et al. (2009, p. 64-65) describe 

CSR as taking responsibility for questions of trust relating to a company’s different 

stakeholders, for example employees, suppliers, customers, the local community and 

owners. Moreover, Borglund et al. (2009, p. 63) mean that the responsibility for 

companies lie in identifying which areas they are responsible for and which 

stakeholders that are affected by their actions – and then take relevant measures to 

acknowledge these stakeholders needs. It could for example be questions concerning 

product safety, working conditions, companies’ impact on the environment or gender 

equality (Borglund et al., 2009, p. 63). There are many definitions of CSR, and one is 

the European Union´s wording: “the responsibility of enterprises for their impacts on 

society” (European Commission, 2011). 
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Philanthropy and sponsorship can also be seen as CSR, say Grafström et al. (2008, p. 

122) and explains that companies’ that work with CSR either choose to implement CSR 

as part of their company culture or they regard CSR as activities such as sponsoring and 

philanthropy. Many companies also try to combine these two approaches, as they mean 

that sponsorship and philanthropy is not enough – CSR has to be implemented in a 

company´s’ processes as well. Lately though, the amount of money companies’ in 

Sweden contributes to charity has increased. If one company gives money to charity, a 

snowball effect will start as other companies’ will not risk to be seen as greedy, which 

may  impact on their relationship to their investors, Grafström et al. (2008, p. 122-127) 

say. In order for a company to be seen as credible, Borglund et al. (2009, p. 63) 

continue, it is important that its CSR work reflects company history and values, and that 

it is implemented at all levels in the firm; otherwise there is a risk that the company is 

seen as hypocrites. 

 

The recent financial crisis has intensified the public debate about companies’ social 

responsibilities. Questions have been raised whether or not companies could keep doing 

profits without showing concern for their environment, employees, customers, and other 

stakeholders. Banks and oil companies have been heavily criticized for caring less about 

the environment and their customers, and more about dividends to their shareholders 

and salaries to their bosses. Most recently a British tabloid – News of the World – got 

dragged in to the public’s spotlight for illegal phone tapping and had to shut down, 

casting shadow on their main owner’s, the powerful Murdoch family. The ‘Occupy 

Wall Street’ movement, which started as a reaction to banks hefty executive bonuses 

and general greed is an example of when the public have had enough of companies that 

do not take the social responsibility. The BP oil spill scandal is another example of a 

company heavily criticized for their lack of consideration, this time towards the 

environment.  

 

Different meanings exist of what the responsibilities of a company really are. The 

famous economist Milton Friedman (1962, cited in Grafström et al., 2008, p. 32) argued 

in his book ‘Capitalism and Freedom’ that companies should focus on maximizing their 

revenue and follow the rules of the game – that is their only obligation and also their 

social responsibility. Borglund et al. (2009, p. 77-78) say that Friedman’s thoughts on 

the firm and its duties helped developing the shareholder value theory, which focuses on 

raising the stock price as much as possible which results in high dividend payouts. The 

objective is to maximize value for shareholders. 

 

As an opposing theory to Friedman’s theory, Grafström et al. (2008, p. 33) describe the 

stakeholder theory, which emphasizes companies´ responsibilities towards their 

different stakeholders; including customers, investors, employees and suppliers, but also 

governmental bodies, unions and the public at large. It was from this theory that the 

CSR movement started to grow (Grafström et al., 2008, p. 33). Jutterström and Norberg 

(2011, p. 12) describes a trend among corporations who use the CSR concept as a 

management idea, making it part of their business strategy. 

 

The United Nations and the European Union have recently highlighted companies’ 

social responsibility as important issues for Europe and the world. A new global 

standard for how companies should take social responsibility, ISO 26000, have been 

developed by the International Organisation for Standardization (ISO). The standard 
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explains and provides guidelines to companies of what is expected from them and how 

they can behave in a sustainable way (Grafström et al., 2008, p. 104). Grafström et al. 

(2008, p. 104) furthermore explains how standards and regulations often set the 

framework for companies CSR work as stakeholders often demand measurable results 

in form of environmental certifications, for example. To help guide investors and 

consumers that want to invest or consume in companies that care about these issues, 

there are the Dow Jones sustainability index and the FTSE4GOO. These two financial 

indexes only include companies that meet specified environmental and social standards. 

Apart from that, there are also ethic funds, which work in a similar way. (Grafström et 

al., 2008, p. 17) The on-going debate has more or less forced companies, if they haven’t 

done so before, to care more about CSR, Grafström et al. (2008, p. 37) explains. Some 

do it more than others (Grafström et al., 2008, p. 37). 

 

Firms are today under a lot of surveillance; from governments, investors, non-

governmental organizations (NGOs), media and the general public (Borglund et al., 

2009, p. 64-65). With the introduction of social media it has become more difficult for 

companies not to take social responsibility, since irresponsible behavior will be brought 

up to the surface by the before-mentioned interest groups. Traditional media has played 

a significant role in this trend by watching over companies even more closely than 

before, eager to reveal scandals and questioning huge executive paychecks. However, 

questions have been asked who observes the media companies. (Borglund et al., 2009, 

p. 32-37) 

 

1.1.2 CSR in Sweden 

 

In Sweden, the resent event of the HQ Bank scandal – where some employees of the 

company clearly took too big of risks – led to the bankruptcy of the bank (Grafström et 

al., 2008, p. 17). In 2001, Mats Qviberg, the “Q” in HQ and a big shareholder in the 

company, did the following statement: “Put an end to the fuzzy ethics discussion before 

it harms the business life in our country“
1
. Within a decade, the HQ bank had gone in to 

bankruptcy (Grafström, 2008, p. 17). Was it a coincidence or the result of bad corporate 

governance? Another Swedish company that recently has been in the public’s eye is the 

oil company Lundin Oil. Their way of operating and extracting oil in conflict regions, 

especially in Sudan, has been the subject of fierce criticism, mainly from media but also 

form big investors like pensions funds. (Almgren, 2012) 

 

Before the industrial revolution, companies in Sweden were generally considered good 

in taking care of their local communities, according to Grafström et al. (2009, p. 29-41). 

There were many so called mill towns where it was not uncommon for one firm to 

dominate one district entirely. The big employers usually provided for housing, health 

care, schools and day care for their employees children, as well as recreational facilities 

like sport grounds. These societies were in many cases self-sufficient and the providing 

of day care for children enabled women, who used to be stay-at-home moms, to work 

more. These places were characterized by strict hierarchy, often with the foundry 

proprietor as the indisputable head of the mill town. Nonetheless, the companies relied 

on the skills of the workers, therefore they also had to keep them happy. Today, 

                                                             
1 Our translation of: “Sätt stopp för det flummiga etikpratet innan det sätter krokben för företagandet i 

vårt land”  
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Swedish MNEs often work with these kinds of social initiatives in developing countries 

where they conduct business (Borglund et al., 2009, p. 29-41).  

 

According to a documentary produced at Sveriges Radio (2011), the industrial 

revolution and the introduction of standardized working conditions lead to the fact that 

many companies changed their approach, which in many cases led to troublesome 

conditions for workers´. During the 20th century, labor unions played a big role in the 

protection of workers’ rights. During the beginning of 1930´s, in the midst of the great 

depression in the U.S., Sweden also had big economical problems; partly because of the 

spreading of the U.S. problems to Sweden, partly because of the so-called Kreuger 

crash. Sweden was at this time polarized between the political left and right. The right 

wing government was considered to support the big companies, and as the workers tried 

to strike, the government tried to stop this by different measures. On May 14th, 1931, an 

important historic incident occurred in Ådalen, Ångermanland, in the north of Sweden. 

Workers’ had gathered to protest against bad working conditions and the government 

had ordered the military to stop this. As events escalated, the military opened fire, 

which eventually lead to the killing of five and wounding of five. Protests and 

demonstrations took place around the country. Soon Sweden had appointed a new 

Social democratic prime minister, Per-Albin Hansson. He is credited for having created 

“Folkhemmet”, a philosophical idea with roots in the social democratic movement 

which emphasizes the equal value of all people. This led to lesser political polarizing 

and, out of this movement, the labor union movement grew, ensuring better working 

conditions and rights for employees. (Sveriges Radio, 2011) 

 

Borglund et al. (2009, p. 16) talk about how the concept of “Folkhemmet” shaped how 

Swedish companies have viewed social responsibility since the 1930´s. Since the state 

was powerful, companies were not expected to do more than paying taxes and following 

the law, enabling the government to distribute the tax money. The demands of social 

responsibility from companies were thus low. But, with the privatization of Swedish 

state controlled companies in the end of this century, more social responsibility was 

handed over to firms. However, it was not until late 1990´s, early 2000´s that it was 

possible to see an upswing in firms’ social responsibility. (Borglund et al., 2009, p. 16) 

 

1.1.3 Companies in Umeå 
 

In Umeå (in northern Sweden) the municipality owns many of the largest companies. 

However, there are some big local companies that are privately owned and also some 

big companies that are owned by MNEs. Examples of municipality owned companies 

are Bostaden, Umeå Energi, and Umeva. Private, local companies are for example 

Baliticgruppen, Västerbottens-Kuriren, Norrmejerier and Uminova. Some of these are 

owned by foundations (Västerbottens-Kuriren) and some are co-operatives 

(Norrmejerier). There are also some big, multinational companies in Umeå, such as GE 

Healthcare, Ålö, Komatsu Forest, Volvo Lastvagnar and SCA. (Umeå Municipality, 

2012) 

 

The four companies we have conducted interviews on are Bostaden (municipality 

owned housing corporation), Polarbröd (family owned bread manufacturer), SCA 

(public MNE) and Västerbottens-Kuriren (foundation owned newspaper). We 

deliberately tried to find companies with different ownership structures working in 

different sectors. None of these companies have recently been involved in any big 
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scandals, quite the opposite; from our understanding they are considered responsible 

and appreciated companies. From our perspective, we think it is interesting to get a 

deeper understanding of how these companies work with CSR related questions. 

 

1.2 Problem Background 
 

Umeå was not a mill town, like many other Swedish cities of similar size. The city, 

which is located near the Baltic Sea in the mid-north of Sweden, was a small town 

before the university was established in the middle of the 20th century. Since this fact, 

Umeå has been characterized as an academic town with left-wing associations. With a 

growing population, more and more companies have started up and settled in Umeå, 

making the business environment increasingly important to the city. 

 

We believe that companies in Umeå generally are good at taking social responsibility, 

and there has been few, or none, scandals involving local companies over the last years. 

Since Umeå is a relatively small town, we believe it is difficult for companies operating 

there to cover up harmful actions. Using the same logic, companies taking social 

responsibility will be acknowledged for that. Based on our assumptions, we find it 

interesting to gain knowledge about how some companies in Umeå actually work with 

CSR.  

 

1.3 Research Questions 
 

Based on the information given in this introduction, we have decided to investigate how 

four companies in Umeå approach CSR. Therefore, we have formulated three questions, 

whose purpose is to guide and direct us during our research. These research questions 

are: 

 

1. How do the companies of our study interpret CSR? 

 

2. How do the companies of our study implement CSR in their business? 

 

3. How do the companies of our study communicate CSR internally and 

externally?  

 

1.4 Purpose of the Study 
 

The purpose of the thesis is to investigate how four companies in Umeå approach CSR. 

Answering the research questions will help us gain a deeper understanding for how the 

studied companies interpret, implement and communicate CSR. We will also compare 

findings among the studied companies, as well as to relevant theories. 

 

The contribution to the research field of CSR will be examples of how firms in different 

business sectors, with diverse ownership structure, conduct CSR on a local basis. 

 

1.5 Delimitations 
 

We have chosen to focus on companies operating in Umeå to delimitate our study. Also, 

we find it interesting to research how these companies work with these questions on a 
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local level. We have chosen to study companies conducting business in Umeå but in 

different sectors and with different ownership structures. As the purpose is to get a 

deeper understanding of how companies in Umeå work with CSR we found it necessary 

not to delimit the study to companies operating in the same sector or with the same 

ownership structure. We will delimit ourselves by using relevant theory, such as the 

Triple bottom line model, as well as the stakeholder and shareholder-maximizing 

model, which we think can be applicable in our study. We have chosen to not look at 

CSR from any national or international viewpoint.  

 

1.6 Disposition of the Thesis 
 

After the introduction, a chapter on the general methodology will follow, where we 

present our views on research philosophy and approach, as well as our decision on 

research design. The following chapter concerns the theoretical background, including 

theories within the subject and a literature review. A practical method will follow where 

the research process is presented. We will then present the findings from our research, 

and the analysis will follow after that. Lastly, we will discuss our conclusions in the 

final chapter. 
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Chapter 2 – Method 
 

 

This chapter provides information about the choice of subject and the preunderstandings which laid 

ground for this study. The views on research philosophy, approach and design is also presented. In the 

end of the chapter, ethical considerations connected to research are submitted. 

 

 

2.1 Choice of Subject 
 

The commitment and engagement companies devote to CSR is increasing rapidly, as 

can be understood from the introduction. The matter is at many companies and in media 

a current topic, and this fact appealed to us when deciding on what research area to 

focus on. We have decided to direct our research questions toward companies operating 

within the borders of the municipality of Umeå, since we believe that there is not 

sufficient information about this topic on a regional level. By asking initiated questions 

we hope to get a better understanding and insight into this phenomenon, and how firms 

close to us are approaching CSR. 

 

2.2. Preunderstanding 
 

We, the authors of this thesis, Jacob Bergman and Daniel Bäckström, are currently 

studying our third year on the International Business Program at Umeå School of 

Business and Economics at Umeå University. This thesis is the examination work which 

will enable us to acquire a bachelor´s degree in business administration. 

 

We are both born and raised in Umeå, and we have lived here for the majority of our 

lives. This has enabled us to form opinions about various companies within Umeå, both 

through our personal job experiences but also through the networks we have. As we 

discussed possible focus areas for our thesis, we concluded that we wanted to know 

more about how companies in Umeå commits to CSR. Our pre-knowledge on the 

subject consists of what we have learned in business administration classes as well as 

guest-lectures about CSR given at Umeå University. Since we found this topic 

interesting we decided that we wanted to learn more about it. 

 

As business students we have had the opportunity to gather relevant knowledge during 

our time at Umeå University. Classes relating to research methodology as well as more 

general classes in business administration – combined with experiences gathered 

together with fellow students and our professors – will without doubt help us during the 

research process. In addition to this, all education within the IBP-program is done in 

English why we feel confident in writing our thesis in English.  

 

Choices of approaches, designs and tools for the thesis are to some extend based on our 

strengths as researchers, for example face-to-face interviews, which we believe suits our 

outgoing personalities. 
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2.3 Research Philosophy 
 

Research philosophy relates to the development of knowledge and the nature of that 

knowledge. The choice of philosophy will reflect important assumptions about how a 

researcher decides to view the world (Saunders, Lewis, Thornhill, 2009, p. 107). There 

are two major ways of classifying research philosophy: epistemology and ontology. 

These two issues include important differences about how the process of your research 

will look like. (Bryman & Bell, 2011, p. 27) 

 

Epistemology is concerned with what is (or should be regarded as) acceptable 

knowledge. The two epistemological positions are positivism and interpretivism. The 

positivistic position suggests that the methods used to study natural science should be 

applied to the study of social science, and only data that can be received from the senses 

is known as empirical evidence. By generating and testing hypotheses, theory is either 

accepted or rejected, and these findings are supposed to be generalized to a wider 

population. The role of research is to develop and create laws. The view of positivism 

also stresses that there is a clear distinction between scientific statements and normative 

statements. As normative statements cannot be confirmed by the senses, the scientific 

statements should always be regarded as true. (Bryman & Bell, 2011, p. 15). 

Interpretivism is an alternative way of how to approach knowledge. The fundamental 

difference between these two epistemological positions is that social reality has a 

meaning for human beings, and therefore, human action is meaningful. (Bryman & Bell, 

2011, 18) As Saunders et al. (2009, p. 116) put it: “…[interpretivism] emphasizes the 

difference between conducting research among people rather than objects such as trucks 

and computers”. The positivistic stance focuses on the explanation of human behavior, 

while interpretivism emphasizes the understanding of that behavior. The researcher 

must therefore gain access to people and their thoughts, in order to interpret the world 

from their perspective. (Bryman & Bell, 2011, p. 16-17) 

 

Ontology refers to the nature of social entities. Bryman and Bell (2011, p. 20) describes 

it as following: “The central point of orientation here is the question of whether social 

entities can and should be considered objective entities that have a reality external to 

social actors, or whether they can and should be considered social constructions built up 

from the perceptions and actions of social actors”. The ontological assumption is 

separated either as objectivism or constructivism (Bryman & Bell, 2011, p. 20). 

Objectivism suggests that we as social actors have no influence over social phenomena 

and how these phenomena confront us. The world we live in is external in the sense that 

it is independent from our actions. (Bryman & Bell, 2011, p. 21). On the contrary, 

constructivism challenges that categories are pre-given and non-flexible. These 

categories are instead in a constant state of revision and transformation, and are much 

affected by the actors’ active in them. By studying a case, a researcher will always 

present the findings for that specific case in that specific time, which implies that it 

never can be regarded as definite. Knowledge is viewed as floating. (Bryman & Bell, 

2011, p. 21-22) 

 

Based on the characteristics of epistemology and ontology, we will adopt the views of 

interpretivism and constructivism for our research. Having our research question in 

mind, we believe this area of business and management can be considered complex and 

many interesting details may explain a certain behavior. By quantifying data to make 
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generalizations, as the positivistic position suggests, there is a possibility to miss out on 

detailed and interesting findings. 

 

We will emanate from our view on epistemology and ontology when deciding on the 

additional parts of the method chapter, as well as how we will collect and analyze data. 

The theoretical chapter will also be affected by our philosophy as we will have to find 

relevant theories to how we perceive knowledge. As will be presented later in the thesis, 

there are some approaches and designs more suitable than others when a researcher 

adopts the views of interpretivism and constructivism. 

 

2.4 Research Approach 
 

There are three stances a researcher can take when deciding how the relationship 

between theory and research is described: the deductive approach, the inductive 

approach, and the iterative approach. Deductive theory involves the setting up and 

testing of a hypothesis (or hypotheses), enabling theory to emerge from the research 

question. This view is much connected with how research is conducted within natural 

science, and is most often concerned with quantitative research. There is a necessity to 

select sufficiently large samples to be able to draw general conclusions from a research 

topic. Inductive theory works in the opposite direction as theory is assumed to be the 

outcome of research. In other words, what you observe and the findings you make lay 

ground for the creation of theory. Therefore, theory is generated at the end of the 

research process. This approach is more concerned with gaining an understanding of the 

meanings connected to an event, and is therefore more associated with qualitative 

research. It is also less concerned with the need to generalize. The iterative approach is 

located somewhere between the deductive and inductive approach. As a researcher 

collects data to establish theory, he may want to collect further data after he declared the 

theory valid or not. In this way the researcher weaves back and forth between data and 

theory. (Bryman & Bell, 2011, p. 11-13)  

 

There are two research strategies which are viewed as the most used in the collection of 

data: quantitative and qualitative methods. The quantitative method refers to the 

collection of numerical data in order to examine relationships between variables. Since 

these numbers are used directly to represent the properties of something, the approach is 

suitable for statistical analysis (Hair, Babin, Money, 2003, p. 74). On the contrary, the 

qualitative method is concerned with words rather than numbers. The qualitative 

researcher wishes to understand the participants; for example their behavior, values, and 

beliefs. This strategy is regarded to be less structured, and richer, deeper data is one of 

the desired outcomes of the strategy. Qualitative research does not allow the researcher 

to generalize his findings to any wider population. (Bryman & Bell, 2011, p. 410-411) 

 

Based on our view on epistemology and ontology, as well as the purpose of our research 

questions, we have decided to adopt an approach somewhere between the deductive and 

inductive research. We have used existing theories to formulate our research questions 

but will not test any hypotheses; we can therefore not argue that our approach is strictly 

deductive. Additionally, the aim is not to create any new theory why we cannot claim a 

completely inductive stance either. Instead, we will try to compare our findings to the 

theories we have chosen. The choice of performing qualitative research is logic as 

interpretivism and constructivism are closely related to it. We believe that in order to 
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fulfill our purpose we have to interview people to create an understanding of our 

research area. 

 

Our philosophical view and research strategy may be criticized as the researchers´ 

subjective view may endanger the reliability and validity of the study. The researchers´ 

values and conception about what is desirable from a study will to some extent affect 

the outcome of the study. The various types of bias must be considered, such as how the 

researcher behaves and affects the respondent, but also how the interview answers are 

interpreted. (Saunders et al., 2009, p. 326). We understand that problems may arise due 

to this fact, and we have taken measures to minimize these effects. This is further 

explained in section 4.6 Quality Criteria. Critique may also arise concerning the 

question of generalizing and transparency. The problem of generalizing qualitative 

findings outside of the studied sample is related to the fact that the size of those samples 

usually is insufficient. (Bryman & Bell, 2011, p. 408-409). But, as Bryman and Bell 

(2011, p. 408-409) puts it, the objective should not be to generalize findings to 

populations, focus should be on generalizing to theory. Another disadvantage of our 

choice of research strategy may be the question of transferability. This issue connects to 

reliability, and implies the complexity of laying down how the researcher arrived at his 

conclusions. To enable other researchers to replicate the study, and thereby testing the 

validity of the study at hand, a detailed description of the research process must be 

generated. The matters of subjectivity, generalizability and transferability will be further 

examined in section 4.6 Quality criteria. 

 

2.5 Research Design 
 

The research design will provide the general guidelines for how to answer research 

question (Saunders et al., 2009, p. 136). The alternatives to consider are the 

experimental design, the cross-sectional design, the longitudinal design, the case study, 

and the comparative design (Bryman & Bell, 2011, p. 45). 

 

We choose to adopt a combination of a comparative design and a case study for our 

research project. The comparative design aims at making comparisons across different 

cases, at a single point in time. The choice is made considering the purpose of our study, 

as we want to investigate how companies in Umeå approach the question of CSR. The 

comparing of cases enables the researcher to widen the perspective, and the study of 

more cases will increase his understanding of the phenomena. The comparative design 

can be used in both qualitative and quantitative research. (Bryman & Bell, 2011, p. 63-

64) Breaking down the components of comparative research design, we may also claim 

to use of the extension of the case study – a multiple-case study – as we want to 

examine more than one case. The case study aims at carrying out a detailed and intense 

study of a case, which usually is an organization, a location, a person, or an event. What 

distinguishes a case study from other research designs is the amount of focus directed to 

the case, which enables the researcher to acquire thorough insights of the subject. This 

design is particularly popular when conducting qualitative research. (Bryman & Bell, 

2011, p. 59-60)  

 

We need to get these insights of each individual case within our study, and the 

combination of these two research designs will enable us to compare and contrast the 

findings from them. The companies in focus for our study are similar in some respects 

but they also differ, and we want to capitalize on these differences. 
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2.6 Ethical Considerations 
 

Ethical issues are always discussed to some extent at a variety of stages in business 

research. Research affects people, and ethics refers to the appropriateness in the 

behavior towards the ones participating in a study (Saunders et al., 2009, p. 184). It also 

concerns the question of fairness and justice, potential conflicts of interest, 

responsibility issues and honesty issues (Hair et al., 2003, p. 104). It is recommend that 

a researcher consider these ethical issues throughout the whole research process and 

therefore remains sensitive to the impact the research have on different parties 

(Saunders et al., 2009, p. 184). Research ethics will therefore influence how the 

researcher formulates and clarifies the research topic, the design of the research and 

how access is gained, how data is collected, processed and stored, and how data is 

analyzed and presented. The aim is to manage the research process in a moral and 

responsible manner (Saunders et al, 2009, p. 184). After reviewing literature on the 

subject, as well as the ethical guidelines for thesis writing drawn up by Umeå 

University, we have critically discussed how to be proactive about these issues. 

 

We have paid special attention to four areas where ethical issues often arise; whether 

there is harm to participants, lack of informed consent, invasion of privacy, and if 

deception is involved (Bryman & Bell, 2001, p. 128). We have been particularly careful 

when informing our respondents about the purpose of our research, how our interviews 

were to be conducted, recorded and presented, as well as the participants´ rights during 

the interviews. We have also stressed the importance of the effects on the participants 

based on how we use, analyze and present our data.  
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Chapter 3 – Theoretical Background 
 

 

In this section we will take a look at literature written on the CSR area and explain some theories related 

to the subject. We will start by presenting some definitions of CSR and explain what CSR is. 

Furthermore, we will describe how companies can use CSR as a business strategy and a management 

idea, how CSR can be communicated internally and externally, how standards, regulations and laws 

affects CSR, what kind of role media has within CSR before finally finishing with looking at CSR from a 

local perspective. 

 

 

3.1 Meaning of CSR 
 

As stated in the introduction, corporate social responsibility (CSR) is a very broad 

concept. Some companies do not even use the word CSR; instead they use 

sustainability, corporate responsibility or corporate citizenship, when informing about 

their work in this area. Some scholar’s, for example Löhman and Steinholtz (2003, p. 

21-22) claims that sustainability might be used in the same way as CSR. Nevertheless, 

as there are so many definitions of CSR and for our interviewees also a language 

barrier, we have chosen to use the term interchangeable. 

 

3.1.1 Definitions and interpretations of CSR 

 

In this subsection, we will exemplify some definitions of CSR to see how some scholars 

and organizations define CSR. 

 

Already in the 1950´s, Bowen came up with a definition of CSR, but it was more aimed 

at the individual businessman than at companies. Bowen’s (1953, p. 6) definition 

stressed the essentiality that businessmen take on such actions, which are of value to the 

society. Carroll and Buchholtz (2008, p. 36) define CSR as companies´ obligations 

towards society: "Economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society 

has of organizations at a given point in time”.  

 

The before mentioned Milton Friedman (1963, cited in Grafström et al., 2008, p. 32) 

had another viewpoint and argued in his book ‘Capitalism and Freedom’ that 

companies’ only social responsibility is to generate profits, thus being able to hire 

people and pay taxes. 

 

Drucker’s (1984, p. 9) definition of CSR: “To tame the dragon that is to turn a social 

problem into economic opportunity and economic benefit, into productive capacity...and 

onto wealth” was focused on internal stakeholders like shareholder and employees. 

 

CSR Europe (2003), a European business network for CSR, describes CSR as the way 

companies manages its environmental and social impact to generate value to its 

stakeholders, which is made by improving the organization, strategy and innovation. 

 

NGOs and governmental authorities are also defining CSR. ISO (2012) explains it 

as:”Social responsibility is the responsibility of an organisation for the impacts of our 

decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical 

behavior”. The European Union has perhaps the most simplistic way of defining CSR: 
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“The responsibility of enterprises for their impacts on society” (European Commission, 

2011). 

 

As we can see, there are many ways of defining CSR. Grafström et al. (2009, p. 112-

113) reflect upon this by stating that it does not matter how much a company works 

with finding a proper definition of their CSR – in the end it is their relationship with 

their stakeholders that defines the framework of their CSR. 

 

3.2 Models 
 

Triple bottom line model 

 

In 1987, the Brundtland commission published a report titled ‘Our common future’. The 

report emphasized the need for organizations to take economic, ecological and social 

responsibility in order to be sustainable; a new concept at the time. (United Nations, 

1987) 

 

From the Brundtland commissions report, Elkington’s Triple bottom line model 

emerged. Elkington´s (1999, p. 46) theory consider a tool helping companies to analyze 

what they need in order to become “sustainable”. The model consists of three circles 

containing three words: social, environment and economic. It can help companies 

recognize where they have their biggest impact and that knowledge can help them to 

define a CSR/sustainability strategy. (Elkington, 1999, p. 46) 

 

 

 
 

Figure 1. Triple bottom line model (adopted from Elkington, 1999). 

 

Carroll´s pyramid of social responsibility 

 

Carroll´s pyramid of responsibility is closely related to his definition of CSR: “The CSR 

firm should strive to make a profit, obey the law, be ethical, and be a good corporate 

citizen”. The first two levels of the pyramid, legality and economy, can be seen as 

requirements and also the foundation of which a business relies on. The third level of 

the pyramid, ethical behavior, is what is expected from a company – a firm should 

behave in a rightly and fair way. The fourth level of the pyramid is seen as desirable 

behavior among companies and concerns being a good corporate citizen. The pyramid 
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should be viewed as having the most important level in the bottom and that all levels 

affect each other. (Carroll & Buchholtz, 2008, p. 45-46) 

 

 
 

Figure 2. Carroll´s pyramid of social responsibility (adopted from Carroll & 

Buchholtz, 2008) 

 

3.3 CSR as a Business Strategy 
 

In this section we will go through how companies can use CSR as a business strategy. 

We will explain some important concepts for understanding the history of CSR before 

moving into how companies may use CSR as a management idea. Furthermore, we will 

discuss the importance of how companies communicate their CSR work, both externally 

and internally. Finally we will go into the implications of CSR and profits. 

 

3.3.1 Shareholder value theory 

 

“The social responsibility of business is to increase its profits”  

(Friedman, 1970, p. 32) 

 

The Scottish philosopher and economist Adam Smith´s famous concept of the invisible 

hand laid the foundations for the economic model, explains Carroll and Buchholtz 

(2008, p. 36). The concept of the invisible hand states that if everyone acts in self-

interest, the market makes sure that goods are allocated efficiently and thereby 

benefiting society and its needs. The better a business is able to foresee and respond to 

the demands and needs of the market, the better the business performs. However, the 

model did not say anything about what social responsibilities a company had. This led, 

among other things, to exploitation of workers. (Carroll & Buchholtz, 2008, p. 36)  

 

Carroll and Buchholtz (2008, p. 37-39) furthermore explain that laws eventually 

emerged on how business should be conducted. A legal model developed which 

emphasized the need for companies to follow the law as well as making profits. Inspired 

by Smith´s thoughts, Milton Friedman (1963, cited in Grafström et al., 2008, p. 32) 

stated the significance for businesses to concentrate on maximizing profit and following 

the rules of the game. Lazonick and O´Sullivan (2000, 13-35) advanced this reasoning 
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by stating that in the 20th century the concept of shareholder value grew strong, 

especially in the U.S. The concept meant that a firm should focus on maximizing the 

amount of dividends paid to shareholders, and thus trying to engage in activities that 

would raise the value of company stocks (2000, p. 13-35). Borglund et al. (2009, p. 77-

78) say that some argue that this way of conducting business led to short sighted 

thinking and unsustainable behavior. The concept also put a lot of responsibility in the 

hands of governments and regulators, since companies had no interest in regulating 

themselves; they were only focused on achieving the highest profits possible. (Borglund 

et al., 2009, p. 77-78) 

 

Advocates of the shareholder value theory (Friedman, 1963, cited in Grafström et al., 

2009, p. 32) argues that forcing firms to invest money and other resources in social and 

environmental projects not regulated by law is the same things as imposing a tax 

(resulting in less dividends to companies owners, in other words the shareholders). 

Friedman meant that taxing is the task of elected politicians, not business leaders. It is 

thus undemocratic, as a company, to not work for your shareholders. Maximizing 

wealth for the shareholders is the most democratic way of doing business. By doing this 

companies maximize the amount of wealth for the society as a whole, hence also 

increases the amount of tax money available for governments to spend. It is then up to 

politicians to distribute the money.  (Friedman, 1963, cited in Grafström, 2008, p. 32) 

According to Grafström et al. (2008, p. 33), it is argued that just using the shareholder 

value model is not sufficient actions taken by a company when talking about social 

responsibility. If companies’ only obligation is to make profit and follow the rules of the 

game, how shall business be conducted in a country “without” rules, or in control by a 

corrupt government? This question is part of the criticism against the shareholder value 

theory and partly the reason for many of the big anti-globalization debates; companies 

exploitation of the common man on the behalf of their shareholders. Because of this 

insight, the stakeholder model started to gain popularity. (Grafström et al., 2008, p. 33) 

 

3.3.2 Stakeholder theory 

 

The stakeholder theory recognizes the need for companies to acknowledge the demands 

of companies’ different stakeholders; the shareholders, customers, employees, NGOs, 

legislators, governmental bodies, the environment, and the society, Grafström et al. 

(2008, p. 65-88) explain. Generally speaking, the shareholder-maximizing model used 

to be the Anglo-Saxon (the U.S. and the British commonwealth) way of conducting 

business while the stakeholder theory more influenced the rest of Europe´s way of doing 

business. Of course, as with all generalizations, there are limitations to this one as well. 

There were companies in the Anglo-Saxon bloc that used the stakeholder theory 

approach and vice versa (Grafström et al., 2008, p. 65-88).  

 

Grafström et al. (2008, p. 65-88) state that supporters of the stakeholder theory mean 

that it is not sufficient for a firm to only care about shareholders (and not the rest of 

their stakeholders). If a firm does not take responsibility for the environment they 

conduct business in – eventually there will be no environment to conduct business in. 

The stakeholder theory has laid the foundations for the CSR concept we see today, and 

many companies use it as a tool when creating their CSR strategy. (Grafström et al., 

2008, p. 65-88). 
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These approaches are the very extremes of each other; the grey zone is in reality very 

wide. Nowadays, many companies try to combine shareholders needs with those of their 

stakeholders.  

 

3.3.3 CSR as a management idea 

 

Based on the theories described, together with a more extensive scrutiny of companies’ 

social responsibility from media and society, the concept of CSR grew as a management 

idea, explains Jutterström and Norberg  (2011, p. 11-12). Jutterström and Norberg 

(2011, p. 11-12) develops their reasoning by clarifying that CSR is a management idea 

in the sense that it works as a model to govern over a companies’ operations and 

processes. As a management idea, CSR affects two fundamentals that often define how 

successful a company is, namely efficiency and legitimacy. As opposed to other 

management ideas, like just-in-time and six sigma
2
, there is a debate of whether CSR 

really increases efficiency. Jutterström and Norberg continue by stating that improved 

efficiency is, on other hand, generally something intimately connected with six sigma 

and just-in-time. However, they say that the reverse is also true; CSR is much more 

associated with legitimacy than just-in-time and six sigma. (2011, p. 11-12) 

 

3.3.4 CSR: Visions and missions 

 

According to Jutterström and Norberg (2011, p. 15-17), CSR is often seen as something 

that stretches further than just regulations and laws. As we will see in the section 

describing practical CSR, several modern CSR approaches have their origin in laws and 

regulations. But, CSR is often seen as voluntary initiatives taken by a company. This is 

connected to many of the definitions of CSR, which we introduced earlier. It is common 

that firms lay down a vision and a mission statement concerning CSR work. A vision 

statement might include how the company impacts on the environment or community, 

and how they can improve the situation. In a vision statement, a firm may have 

missions, stated as goals (Jutterström & Norerg, 2011, p.15-17). Borglund et al. (2009, 

p. 118) state that these goals should be measureable as investors are often interested in 

hard facts. It can for example be how much carbon dioxide a company aims at 

producing, a specific policy of not having any child labor, or regulations on chemicals 

in the production. The ISO 14001 environmental certification is one such hard fact; it is 

communicating to stakeholders that a company implements strict environmental 

arrangements. (Borglund et al., 2009, p. 118) 

 

3.3.5 Focus of CSR  

 

Today, almost all companies conduct some kind of CSR, Borglund et al. (2009) says. In 

what way should the companies work with CSR, as there are many different 

approaches? Should focus be where the firm has biggest impact? Or should it operate 

more generally, allocating resources more widely? Borglund et al. (2009, p. 97-111) 

argue that in reality companies will be judged upon their performance and 

implementation of CSR. It is more important for companies to explain how they create 

value for their shareholders, not just that they do it. This indeed affects the relationship 

with different stakeholders. It is increasingly important that companies are able to 

explain their behavior and also why their actions are correct from a social, 

                                                             
2
 Just-in-time and sig-sigma are two management ideas that have had big impact on companies way of 

conducting efficient business 
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environmental and economic perspective (Borglund et al., 2009 p. 97-111)   

 

From an economic point of view, good CSR work also has the advantage of helping 

building a strong brand. As competition grows fiercer, the importance of soft values is 

growing as companies aim to differentiate from each other. A strong brand comes with 

benefits, for example the possibility to have higher prices, tackling critique, penetrating 

new markets, and launching new products. (Grafström et al., 2008, p. 117) 

 

3.3.6 Way of communicating CSR – internally and externally  

 

Being able to communicate both externally and internally is as crucial part of CSR as a 

business strategy. External communication of CSR means a lot for credibility of a 

company and internal communication is crucial for the implementing of the CSR work 

in the firm. Companies might have different approaches to CSR as a business strategy: 

it can for example be from a perspective of trying to avoid scandals, but some also work 

more pro-actively (Grafström et al., 2008, p. 155). Morsing and Schultz (2006, cited in 

Grafström et al., 2009, p. 144-145) describes two ways of communicating with 

stakeholders: the stakeholder response strategy and the stakeholder involvement 

strategy. In the stakeholder response strategy, focus lays on trying to influence external 

actors’ attitudes and behavior. In many ways, this is a one-way communication where 

companies communicate and then try to figure out how their stakeholders’ react to the 

message they have communicated. (Morsing & Schultz, 2006, cited in Grafström et al., 

2009, p. 144-145) 

 

Stakeholder involvement strategy revolves more around a dialogue between 

stakeholders and companies. An increasing number of companies are using social media 

to interact with stakeholders (foremost customers) trying to be one step ahead, working 

pro-active. As opposed to stakeholder response strategy, stakeholder involvement 

strategy is a lot more of a two-way communication. (Morsing & Schultz, 2006, cited in 

Grafström et al., 2009, p. 144) 

 

When communicating CSR externally, action is more important than what is actually 

communicated. According to Doorley and Garcia (2007, cited in Grafström et al., 2009, 

p. 136) companies should refrain from presenting their CSR commitments via 

promotion and commercials. The way a company communicates CSR should be 

supported by its way of marketing; marketing in itself shouldn’t drive CSR. By 

promoting their CSR work, people can easily get the feeling that the company is just 

doing a PR-trick. (Doorley & Garcia, 2007, cited in Grafström et al., 2009, p. 136) 

 

To increase organizations credibility, Mayer, Davis and Shoorman (1995, cited in 

Borglund et al., 2009, p. 18-22) mentions four important dimensions: Ability, 

transparency, integrity and benevolence. Ability, or competence, is the first criteria. This 

principle emphasis the importance of a company to be good and efficient in what they 

do whether it is marketing, design, research and development, production etc. Without 

competent personnel and a well run business the company will lose its credibility. 

Transparency, or openness, is the second criteria. Transparency does not mean giving 

out company secrets; instead it means sharing information that must not be secret, for 

example the results of the environmental test that the company has. Initiatives like GRI 

– which will be mentioned more thoroughly later on – play a major role here. Integrity 

is the third criteria. Taking illegal, or unethical, shortcuts may be tempting if is means 
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big profits. However paying bribes gives companies less credibility, if revealed. Even 

the rumor of a company paying bribes may cause serious harm to that company. Having 

integrity also means that customers, the public and other companies can trust that firm 

when making business with them. This saves companies and the society money, since 

they do not have to control the other part in the deal all. Benevolence, or acting in good 

faith, is the fourth criteria. If a company tries to achieve the best for both parties when 

interacting with customers or public authorities, this creates trust for the company, 

which also increases credibility. (Mayer et al., 1995, cited in Borglund et al., 2009, p. 

21-22) 

 

When communicating CSR internally, the commitment of managers is important; 

according to surveys done by Jutterström and Norberg. (2011, p. 119-121) The top 

managements´ attitude towards CSR can mean the difference between being able to 

implement a CSR strategy or not. If low-level workers do not feel management’s 

engagement to CSR, implementation of the strategy will in most cases not work in a 

satisfactory manner. (Jutterström & Norberg, 2011, p. 119-121) Löhman and Steinholtz 

(2003. p. 62-63) further develops this argument by saying that an open management 

style based on a genuine belief in the values the company has, or wishes to implement, 

influences how well CSR ideas get implemented in a firm. This kind of open, value 

driven leadership also has the benefit of employees on a lower level taking initiatives 

for communicating issues regarding CSR up in the organization as well, explains 

Löhman and Steinholtz (2003. p. 62-63). 

 

3.3.7 CSR and profit 

 

Despite extensive research in the area, no clear relationship has been found between 

increased CSR work and increased profits. Some studies argue that there is a 

relationship between these two variables (Waddock & Graves, 1997, cited in Grafström 

et al., 2008, p. 152), while some claim no relationship (McWilliams & Siegel, 2001, 

cited in Grafström et al., 2008, p. 152). Wright and Ferris (1997, cited in Grafström et 

al., 2008, p. 152) even maintain that there is a negative relationship. What one should 

have in mind though is that these studies are relatively old and that the trends are 

pointing toward increased focus on companies CSR work. What can be concluded is 

that scandals affect companies in many ways, not least financially. Working with CSR 

in a preventive way may stop scandals before they take place. (Grafström et al., 2008, p. 

153-154) 

 

Grafström et al. (2008, p. 154) however clarifies that it is problematic to get a good 

result from research within this area due to unclear definitions of CSR. Some 

researchers define CSR as philanthropy while other have more complex definitions, like 

the ones we have mentioned earlier. Aside from measurable economic profits, there are 

other reasons why working with CSR is important. Some of which the economic 

benefits will take some time to reveal itself. Reasons to work with CSR might include 

appealing to customers, being able to hire skillful employees that find these questions 

important, attracting investors and strengthen the overall image of the company. 

(Grafström et al., 2008, p. 155-158). If a company – through the way it conducts CSR – 

can enrich itself, it will also generate money to the company and make it flourish in the 

long run, Grafström et al. (2008, p. 150) argue. Doing good things and doing good 

business are two linked concepts, Grafström el al. (2008, p. 150) say. 
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3.4 Media´s Role within CSR 
 

Borglund et al. (2009, p. 35-37) explains that media has a special role when it comes to 

CSR. As formers of opinion and by having journalism as their main business idea they 

work under a special law, the Freedom of the Press Act. This means that they often have 

to ask themselves ethical questions, for example concerning the integrity of individuals. 

Borglund et al. (2009, p. 35-37) mentions the paradox that even though the media has 

started to put in a lot more work to scrutinize companies CSR work, there is almost no 

one that inquire into how media does their work (Borglund et al., 2009, p. 35-37). 

 

3.5 Laws, Regulations and Standards  
 

According to Grafström et al. (2008, p. 92), other than formal law, there are enormous 

amounts of regulations and standards for businesses to follow. Many of these are not 

forced upon them by law, but many are seen as mandatory to follow anyway (Grafström 

et al., 2008 p. 92). As mentioned earlier, following standards like the ISO 14001 

Environmental Certification will provide a credible and reliable tool to ensure 

stakeholders that a firm actually is caring for the environment. Grafström et al. (2008, p. 

96-109) points out that companies often take part in the making of the standards. Since 

standards often play an important role in creating a credible CSR message for 

companies, these standards eventually become more like norms that companies follow. 

That is also why standards of this kind play an important role for CSR as a concept. 

Three of the most famous one are Global Reporting Initiative (GRI), ISO and the United 

Nations (UN) global impact. (Grafström et al., p. 96-109).  

 

GRI is a NGO and an important player in the CSR world as they work to stimulate 

economic sustainability. Companies may do GRI reporting in which they state how they 

follow the guidelines of GRI. Shareholder may then take part of this report. (GRI, 

2012). 

 

ISO has several well known standards that businesses may certify against. Two 

commonly used are the ISO 14001 which is an environmental certification and the ISO 

26 000, which is a newly developed CSR certification. (ISO, 2012) 

 

The UNs global compact is an initiative by former UN secretary general Kofi Annan. 

With the origin in the UNs declaration of human rights, it sets out principles for 

companies regarding environmental matters, corruption etc. Companies that follow and 

implement the guidelines of the global compact can become members in the 

organization (United Nations, 2012). 

 

3.6 CSR from a Local Perspective 
 

In her doctoral thesis “Globalization, CSR and Business Legitimacy in Local 

Relationships”, Sundström (2009, p. 38-39) explains a reasoning she thinks often is 

disregarded by major CSR researchers; the kind of social responsibility that can emerge 

between actors by natural relationships. She uses the example of mill towns, where a 

close relationship between workers and employer often results in a genuine feeling of 

respect and consideration for one another. Sundström (2009, p. 38-39) states that social 

responsibility and economic motives are often motivations for collaboration within a 
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local community. In such a community, all sectors (including the business sector) often 

recognize the need for good social relationships and social responsibility in order to 

reach economic gains. (Sundström, 2009, p. 38-39). 
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Chapter 4 – Practical Method 
 

 

We will in this chapter present the practical phases linked to the research. The chapter contains 

information of how we selected participants, how we prepared and conducted interviews, how we 

collected data, and how we analyzed that data. The chapter will also include an examination of quality 

criteria. 

 

 

4.1 Selection Criteria 
 

We defined a number of criteria when selecting cases for our study. Firstly, which is 

understood from our research questions, we limit our search for firms to the ones 

operating, or with their main office, in or surrounding Umeå, Sweden. Secondly, we 

want to find companies with the sufficient size. We argue that it is more likely that a 

“larger” firm has a well developed CSR-strategy compared to a “smaller” firm, which 

will enrich our findings in a more satisfying way. We therefore decide to contact 

companies employing the most people within the desired geographical area. Thirdly, we 

want to study companies within different industries as it will add depth to the study, and 

allow us to apply our findings in a wider perspective. Lastly, we choose to study firms 

with different types of ownership; for example municipality owned businesses, family 

owned businesses, public companies or foundation owned businesses. Based on these 

criteria and after consultation with our supervisor, we will examine four companies, 

namely Bostaden (municipality owned housing corporation), Polarbröd (family owned 

bread manufacturer), SCA (paper manufacturing, public MNE) and Västerbottens-

Kuriren (foundation owned newspaper). 

 

The choice of firms is not the only matter to consider during the sampling process. For 

us to be able to gather relevant answers we also need to interview people with sufficient 

knowledge about each firms engagements in CSR-questions. The people subject for our 

interviews are; Ann-Sofi Tapani, CEO of Bostaden, Karin Bodin, CEO of Polarbröd, 

Nils Gilenstam, engineer in environmental and process matters at SCA Obbola, Ulf 

Ingvarsson, human resources manager at SCA Obbola, and Sture Bergman, CEO of 

Västerbottens-Kuriren.  

 

The companies and respondents will be further examined in section 5.1 Profiles of 

interviewees and their employers. 

 

4.2 Case Selection 
 

The selection of samples can be done in two ways, either through probability sampling 

or non-probability sampling. The former is concerned with sampling performed on the 

assumption that a sample is chosen on a random basis, underpinned by statistics 

(Bryman & Bell, 2011, p. 176). This method is more connected to quantitative research 

(Saunders et al., 2009, p. 214). When performing qualitative research it may not always 

be possible to select a sample in this way, why a non-probability sampling method must 

be applied. There are a number of different methods to consider, and we choose the one 

of purposive sampling (Saunders et al., 2009, p. 236). Purposive sampling allows us to 

select cases in a strategic way, enabling us to go at our research questions more 

efficiently. But, as some units (or cases) are more likely to be selected than other, the 
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method will not allow us to generalize our findings outside the study. (Bryman & Bell, 

2011, p. 442) 

 

Six companies were contacted about the enquiry to participate in our study; Bostaden, 

Norrmejerier, Polarbröd, SCA Obbola, Umeå Energi and Västerbottens-Kuriren. These 

companies were contacted by email, directed to the administrative office or CEO of the 

company. In these emails we introduced ourselves, the purpose of the email, the 

purpose of our thesis, and why we wanted to meet a representative at their company. 

We received answers from all except from Norrmejerier. Meetings were arranged with 

the remaining firms, except for Umeå Energi as we did not find a suitable day to meet. 

As we planned which companies to approach for our study we proceeded from the 

criteria listed in 4.1 Selection Criteria. We chose the companies for our study as we 

wanted to investigate companies of diverse sectors and ownership, but also because we 

found them interesting. However, we understand the there are other companies who 

fulfill the selection criteria of our study. Due to the extensive nature of the interviews 

we were about to conduct, we had to limit the scope of our study to four or five 

companies.  

 

The companies have themselves chosen the most suitable persons to participate in the 

interviews, something we encouraged them to do. We believe that it is preferable if the 

companies select the people to participate as they know who have the best knowledge of 

the subject. We do not believe that it is necessary that the respondents have the same 

position within the company; we have instead focused on interviewing the people most 

knowledgeable in the area.  

 

We argue that including companies active in different sectors and with different 

ownership-structures will result in a better and wider picture of how companies in Umeå 

work with CSR issues.  

 

4.3 Preparing and Conducting Interviews 

 

It is important for us to meet the respondents face-to-face when conducting the 

interviews. By meeting the interviewees in person, and not interviewing them through, 

for example, telephone, we hope to establish empathy and interest in the study, as well 

as to the participants. (Hair et al., 2003, p. 140-141) Based on the email conversations 

we established with the respondents we got the impression that all of them were 

enthusiastic and prepared to participate in our study. The decision to meet the 

respondents in person was also based on the nature of our questions. The personal 

meeting is preferable when the number of questions to be answered is large, when 

questions are complex and open-ended, and when there may be a need to vary the order 

and logic of the questions, criteria all applicable to the situation at hand (Saunders et al., 

2009, p. 324). The personal interview is also advantageous when there is a need to hold 

longer interviews, compared to for example telephone interviews (Hair et al., 2003, p. 

140). 

 

We have decided to conduct semi-structured interviews to collect the majority of our 

primary data. The semi-structured interview grants the interviewee a great deal of 

flexibility in how to respond. The purpose of the interview is to understand the 

participants´ explanations and meanings. (Saunders et al., 2009, p. 334) A semi-

structured interview is typically conducted through the use of an interview guide. The 
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interview guide is arranged as a series of questions, often general to its kind, from 

which the interviewer has permission to deviate (Hair et al., 2003, p. 140). Such a 

deviation may occur when the interviewer finds the respondents´ answers insufficient or 

if the development of an answer may result in interesting findings (Hair et al., 2003, p. 

135).  

 

We have created an interview guide consisting of three parts: 1) how the companies 

interpret CSR and implement it, 2) how the companies communicate its CSR 

commitments, and 3) the companies’ general view of CSR and its role in society. Part 1 

and 2 are logical choices as they mirror the purpose of our thesis. We chose to include 

Part 3 as it may add valuable and interesting insights about how the companies think 

about CSR in terms of their obligations towards different stakeholders. Simply asking 

questions specifically directed to how the companies interpret, implement and 

communicate CSR may result in losses of information we were not able to pick up from 

the questions included in Part 1 and 2. We hope that these questions may add further 

understanding to why the companies approach CSR as they do. We argue that by 

including Part 3 in the interview guide we will be able to answer our research purpose 

of how the companies approach CSR more comprehensively. 

 

The creation of the interview guide was enabled after we reviewed relevant literature on 

the subject, and defined our research questions. Subsequently, we gathered as many 

questions we could come up with and later narrowed the most relevant questions down 

to a suitable number. This process resulted in the three focus areas mentioned above. As 

we wanted to examine the relationship between our cases, the questions in the interview 

guide were designed to be general in nature. This enables for us to compare and find 

similarities and differences among our respondents´ answers, even though they operate 

in different industries and through different ownership strategies. With this in mind, we 

also knew that the semi-structured method of interviewing would enable us to ask more 

specific questions if needed. The interview guide comprehends 36 questions, but as we 

are conducting semi-structured interviews, we understand that we not need to explicitly 

ask all 36 questions. If we feel that the one answer overlap some other question, there is 

no need to ask that question just out of principle.  

 

In order for us to acquire as thorough answers as possible, we decided to put extra 

emphasize on some questions, which are stated below. By “putting extra emphasize”, 

we mean that we were extra careful to make sure that we received sufficient answers 

from these questions, for example by asking the respondents to develop their answers or 

give examples if necessary. The number assigned for each question below refers to the 

number it is assigned in the interview guide. 

 

On the company´s interpretation and implementation of CSR: 

 

2. What is CSR and sustainable business for your company? 

 

6. How do you anchor your CSR commitments among your employees? 

 

9. How do you implement CSR and sustainable business from a regional and 

local perspective? What concrete methods do you use? 
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On the company´s communication of CSR: 

 

12. How do you communicate your CSR commitments to different stakeholders? 

 

15. Do you market your CSR commitments? 

 

17. Is there a difference in communicating CSR commitment directly from the 

firm, compared to if a third party is communicating it? 

 

19. How do you believe your customers get information about your CSR 

commitments? 

 

On the company´s general view of CSR and its role in society: 

 

20. In what way do you contribute to the society? 

 

23. What do you believe are your responsibilities towards the society? Is it only 

to make profit and obey laws, or is it something more to it? 

 

27. Does your company have any special guidelines/corporate governance for 

CSR commitments? 

 

33. There can be two ways of practicing CSR – through sponsoring and charity, 

or by implementing it in the core activities. What is your company´s view in that 

question? 

 

To ensure that our questions were perceived as relevant for our study, and that we had 

an interview that we could carry out smoothly, we test ran the interviews. These 

informal interviews were conducted on two different occasions, with participants 

working at companies in Umeå, and with knowledge in the field of CSR. The interviews 

were conducted some time before the actual interviews were held, allowing us to make 

some minor adjustments, concerning the order of our questions and the wording of 

some questions. 

 

In order to get the full attention and commitment from our respondents, we decided to 

let them choose the location of the interview (Bryman & Bell, 2011, p. 476). All 

interviews were held at the premises of the concerned firm, except from the interview 

with Sture Bergman, which was held at his home. The interviews were held between 

May 1, 2012 and May 4, 2012, and the duration of the interviews was 45 to 70 minutes. 

All interviews were recorded to ensure that the risk of misunderstandings and 

interpretation errors would be minimized when transcribing the interviews. We were 

both present at the interviews, but we decided that only one of us, Jacob Bergman, 

would function as interviewer. We also agreed that the same person would be 

interviewer in all four interviews. This would, for example, ensure consensus in how 

questions were asked and what probes were used. In excess of the recording, we also 

took notes during the interview. This helped us to get an overlook of the interview 

before it was transcribed. 
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After we held the interview with Nils Gilenstam at SCA Obbola, we argued that we 

needed to know more about how they relate their CSR work to their human resource 

operations. Gilenstam recommended us to contact Ulf Ingvarsson, human resource 

manager at SCA Obbola. Unfortunately, we were not able to meet Ingvarsson in person 

because of limitations in time, therefore we conducted an interview through the use of 

email. We do not believe that this fact has affected the quality of our thesis in a negative 

way as the questions asked should be perceived as complementary to those Gilenstam 

was asked. We contacted Ulf Ingvarsson via email, introduced ourselves, explained the 

purpose of our thesis and that we had met with his colleague, and that we needed him to 

answer some questions of complementary nature. The questions submitted focused on 

how SCA Obbola views the question of CSR from an employer perspective. The 

interview with Ingvarsson is presented in Appendix II. 

 

We understand that criticism may arise due to the fact that we conduct interviews and 

hold email conversations in Swedish, when we at the same time are writing our thesis in 

English. The translation is inevitable as we need to use citations and expressions from 

these interviews in the thesis. We realize that it is of great importance that we fully 

understand and interpret our respondents’ answers correctly, for us to be able to 

translate the material in the best manner. This is done by asking relevant interview 

questions, making sure that the respondents understand our questions correctly, and that 

we understand their answers correctly. We also understand that some Swedish 

expressions are not transferable to the English language, why we at some point will 

need to make our own judgments of how we best can capture the essence of that 

Swedish expression. 

 

4.4 Collection of Data 
 

It is of great importance to collect relevant and reliable data for our study. Hair et al. 

(2003, p. 72) distinguish between two types of data; primary and secondary. Hair 

describes primary data as intended for the study at hand, meaning that the researcher 

must have been involved in every step of the research process, all the way from 

deciding how to collect data, to analyzing and interpreting the results (Hair et al., 2003, 

p. 72). Saunders widens the definition of primary data and states that primary literature 

sources are the first occurrence of a piece of work. Saunders et al. (2009, p. 69) give 

examples as reports, theses, company reports and some government publications. Hair 

et al. (2003, p. 73) continue and describes secondary data as data that has been collected 

for some other research purpose, while Saunders et al. (2009, p. 69) define it as, for 

example, books and journals which are the subsequent publication of primary literature. 

We believe that Hair´s view of primary and secondary data is more logic, and as we 

believe that primary and secondary data sometimes may overlap, it rules out Saunders 

view. Therefore, we will adopt and define our sources using Hair´s definition. 

 

4.4.1 Collection of primary data 

 

The primary sources for the data collection have been the semi-structured interview 

with the respondents. Considering our research philosophy, the objective of the study, 

and our preferences as researchers, the choice was natural. Additionally, we figured that 

there would be a great learning experience to conduct face-to-face interviews as we 

were to meet business leaders at renowned firms in Umeå. We also found it interesting 

to visit the premises of these companies in person. The outcome of the interviews 
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exceeded our expectations as we were approached with professionalism and warmth by 

all respondents, in excess of the many interesting interview answers. 

 

As mentioned above, we were not able to meet Ulf Ingvarsson at SCA in person. That is 

why we asked him to respond to questions via email. We understand that this fact may 

be criticized due to the limitation of flexibility, the inability to reflect on the 

respondents´ behavior and the difficulties to understand the participants´ explanations 

and meanings, which are all advantages of the semi-structured interview. But, as the 

questions were considered to be of complementary nature, and of satisfying quality, we 

do not see this fact as an impediment to our research. 

 

4.4.2 Collection of secondary data 

 

The collection of secondary data has been data provided by the firms themselves, either 

through company websites or brochures accessible for the public. All companies, except 

for Västerbottens-Kuriren, publish useful and interesting information concerning the 

firm in general, but also information connected to their CSR activities. We have also 

gathered information through annual reports, sustainability reports and business plans to 

better understand how the firms operate. 

 

We believe that secondary data may function as complementary tools to our primary 

data. We can then compare the answers from our interviews with what is stated in 

various reports, and the secondary data can then function to validate what is found from 

the interviews. 

 

4.4.3 Criticism of secondary data 

 

The most common criticism directed toward the use of secondary data is that it seldom 

fits the imminent purpose; as the research has been collected for a different study, and 

that it is difficult to determine the quality of that data. The researcher collecting the data 

is the one with all knowledge about the research purpose, processes, resources and 

limitations, meaning that there always is a risk to use that data for research studies. 

Secondary sources of data must have the same reliability and validity as the primary 

sources, why caution must be taken when using data from an unknown source. (Hair et 

al., 2003, p. 72-73) 

 

To handle the problems and risks of using secondary data we have exclusively used 

sources we believe we can trust. We feel confident that the use of reports published by 

the firms can be regarded as reliable and valid from a research perspective. But, one 

should keep in mind that the information published by the firms themselves may be 

exaggerated in order to picture the company in the most positive way. That is the reason 

why even this kind of information must be analyzed critically. 

 

4.5 Data Analysis 
 

Notes were taken during all interviews in order to easily get an overview of what was 

said at our meetings. These notes helped us get a rough understanding of the 

respondents´ answers before we had transcribed all interviews in detail. 
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When analyzing the data we collected from the interviews, we proceeded from the three 

research questions we formulated in the beginning of the research process. We listed 

questions and answers, and then categorized them according to where we found them 

most suitable. After the interviews, we decided to categorize questions and answers as 

follows: 

 

The studied companies’ interpretation of CSR: 
 

Question number 2, 3, 4, 5, 6, 22, 24, 25, 26, 34, 35 and 36. 

 

The studied companies´ implementation of CSR: 

 

Question number 7, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 and 34. 

 

The studied companies´ internal and external communication about CSR: 

 

Question number 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30 and 31. 

 

In addition to this we also asked questions connected to Part 3 in the interview guide:  

 

The studied companies´ general view of CSR and their role in society: 

 

Question number 8, 9, 20, 21, 23, 35 and 36. 

 

We argue that some questions generated answers applicable to more than one area, why 

we have used some questions more than in one area. For a comprehensive list of our 

research questions, see the interview guide in Appendix I.  

 

After categorizing our questions and the answers connected to them, we compiled all 

data relevant to each research area, and the process of narrowing it down to a reasonable 

amount followed from that. As we felt we disposed of a relevant and sufficient scope of 

data, we stated to compare and contrast it, using our research questions as background. 

By categorizing the questions in this manner we believe we got a perspicuous view of 

the answers, but also guidance in how to approach them. 

 

The companies of the study are all operating in different industries, which can be an 

obstacle when comparing and contrasting answers. However, we believe we designed 

questions sidestepping this problem as they were general in nature. We believe we were 

able to match our respondents´ answers to the research areas mentioned above in a 

satisfying way. 

 

4.6 Quality Criteria 
 

There are different ways to assessing and evaluating qualitative studies. Bryman and 

Bell (2011, p. 395) present some of them and we have decided to focus on credibility, 

transferability, dependability and conformability. 
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4.6.1 Credibility 

 

Credibility is concerned with the trustworthiness of the conclusions drawn by the 

author, compared to the reality. It parallels with internal validity, which tends to be a 

strength of qualitative research. As we conducted semi-structured interviews, which 

relies on the respondents own answers and arguments, we were careful to record and 

transcript the interviews in detail, in order to avoid misinterpretations and mistakes. 

(Bryman & Bell, 2011, p. 396) A possible obstacle for the process of transcribing is the 

fact the some interview material has been translated. But, as we mention in the 

preunderstandings, we are both comfortable with the English language and feel 

confident that we have translated the material accurately. By taking these measures, we 

believe that the credibility of our study is good. 

 

4.6.2 Transferability 

 

Transferability deals with how well findings can be generalized outside the studied 

sample, a problem that occurs when studying a small sample. This issue is problematic 

when dealing with a qualitative study. On the other hand, our objective is not to 

generalize and apply our findings to a wider population. As Bryman and Bell (2011, p. 

409) put it: “…it is the quality of the theoretical inferences that are made out of 

qualitative data that is crucial to the assessment of generalization”, in other words, focus 

should not be on generalizing to population, but instead to theory. (Bryman & Bell, 

2011, p. 409) 

 

4.6.3 Dependability 

 

Dependability, which parallels with reliability in quantitative research, proposes that 

complete records of every phase of the research process should be kept. This includes 

problem formulation, selection of research participants, fieldwork notes, interview 

transcripts, data analysis decisions etc. To manage this issue, we have kept detailed 

records of the process of, for example, creating the interview guide, contacts with our 

respondents, notes from supervisor meetings, and drafts. By having these documents 

and records easily available for review, we argue that the dependability of our research 

is satisfying. (Bryman & Bell, 2011, p. 398) 

 

4.6.4 Confirmability 

 

Confirmability in research is aiming to secure that the research is conducted properly 

and that the researcher has not, in an exaggerated manner, let his own values affect the 

research. Confirmability is in other words paralleling with objectivity. But, we are 

aware of the fact that it is impossible to be fully objective when conducting research, 

especially when performing a qualitative study. For us to avoid bias when analyzing the 

answers from the interviews it is for example important not to let our own perception of 

the interviewee affect how the answers are interpreted.  We need to believe that it is the 

company´s views that are expressed, not the views of the private person. It is also 

important to assure that the participants understand our questions and feel secure in the 

context, in order to answer accurately to our questions. Therefore, we will use interview 

questions that are easy to understand, and when respondents´ does not understand our 

questions, we will explain and clarify for them. By taking these measures, we believe 

that the conformability of our research is sufficient. (Bryman & Bell, 2011, p. 398)  



29 

Chapter 5 – Empirical Findings 
 

 

In this section, we will present the companies and participants that are subject for our study, as well as the 

findings we acquired when conducting the interviews.  

 

 

5.1 Profiles of Interviewees and their Employers 
 

Ann-Sofi Tapani is the Chief of Executive Operations (CEO) of Bostaden. She was 

appointed in 2008, and was before that figuring as Director of Education for the Upper 

secondary schools and the adult education in Umeå. Bostaden builds and administers 

dwellings within the municipality of Umeå. The company has been active since 1953, 

and was in 1995 transformed into a public-service corporation. To the year of 2010, 

Bostaden owned close to 15 300 apartments in Umeå and its surroundings, and 

employed about 170 employees. 

 

Nils Gilenstam works as engineer in environmental and process matters at SCA Obbola, 

where he has worked for eight years. Ulf Ingvarsson works as human resource manager 

at SCA Obbola. SCA Obbola is a paper mill producing kraftliner, a sort of outer layer 

on containerboard. SCA Obbola is employing about 300 people. SCA Obbola is part of 

the SCA concern whose production catalogue comprises personal care products, tissues, 

packaging, publication papers and solid-wood products. SCA are active in more than 

100 countries, employing approximately 44 000 employees. 

 

Karin Bodin is CEO and one of two owners of Polarbröd. Bodin was promoted to CEO 

in 2006, but has worked within the company during her whole life. Polarbröd is one of 

Sweden´s largest producers of plain bread, and they produce flat-bread and ready-to-go 

sandwiches as well. The company, which is family owned, has been active since the late 

1880´s and was founded as a limited company in 1972. They are operating three 

bakeries; in Älvsbyn, Bredbyn and Omne, as well as a communications center in Umeå, 

where the CEO is situated. To this day, Polarbröd is employing about 400 people. 

 

Sture Bergman is CEO of Västerbottens-Kuriren (VK), which is a local corporate 

group. Before being appointed as CEO, Bergman was Editor in Chief at VK, but has 

also figured as Publisher at Norrbottens-Kuriren. VK:s business comprises of the 

management of two newspapers (Västerbottens-Kuriren and Folkbladet), radio stations, 

a printing house and real estate. Västerbottens-Kuriren is a foundation, owned by 

Stiftelsen VK Press. VK is roughly employing 250 people. 

 

For a complete overview of all interviews, see appendix II. 

 

5.2 Bostaden 
 

5.2.1 Bostaden’s interpretation of CSR 

 

According to Bostaden, CSR is a description of some form of social responsibility in the 

community, performed by companies. Bostaden have designed their business plan 

where they proceed from Brundtland´s three sustainability aspects – social, economic 
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and ecological aspects. CEO Ann-Sofi Tapani claims that the need of a long-term 

sustainability plan is necessary to achieve a comprehensive CSR commitment within the 

company, and it is not sufficient to only discuss the economic results. Tapani argues 

that profit of course is important but if decisions are made short-term from an economic 

aspect, it may result in negative consequences for the social and ecological parts. This is 

why these parts must always interrelate. 

 

Tapani argues that it is of importance that the commitment to CSR, and its connection 

to the operations, is genuine and real. If CSR is performed as some sort of PR-prick the 

credibility will be lost. Tapani explains: “If I tell everyone, ‘these are our basic 

principles’, and just leave it there, then I do not believe it will receive any feedback. It 

will only be words, without context”. 

 

By discussing these questions with the employees of Bostaden, a number of words of 

value were developed. Concern, equal value of all humans, openness, and 

businesslikeness was chosen. Concern works at three levels; for the premises, the 

environment, and people. Openness concerns how communication is carried out within 

the company. Equal value of all humans is important for how the firm approaches 

people who are looking for an apartment, and this should be irrespective of social status 

or background. The businesslikeness will develop as a result of well informed decisions 

in the three earlier mentioned areas. 

 

Tapani believes that companies must have a genuine attitude towards CSR to realize a 

long-term businesslikeness. If the CSR commitments are perceived as illusions, the 

attempts will be perceived as temporary and non-trustworthy. The process of deciding 

what to focus on is different depending on the issue at hand. Tapani explains: “It 

depends on what is communicated to the firm, we receive proposals and ideas from 

outside the firm”. 

 

Tapani clarifies Bostaden´s responsibilities towards the society: “We have the directives 

from our owners…which state how we are to support the citizens of Umeå, as a non-

profit alternative must exist, where the profit is not the main purpose, instead a measure 

to develop”. 

 

5.2.2 Bostaden´s implementation of CSR 

 

To engage employees in CSR matters, Bostaden are assigning middle level managers 

questions to bring to work station meetings. These managers are reporting back to the 

highest level of managers. By doing this, Bostaden´s aim is to generate participating and 

satisfied employees, which in the long-run treats customers well. Tapani develops her 

answer: “We want to work close to the employees that are closest to our customers, as it 

always arise discussions about our role in society. Bostaden has a specific role as it is 

owned by the municipality, and was founded by the owners, the municipal council”. 

 

In 2008, Bostaden designed an environmental program to emphasize environmental 

issues and problems connected to it. Tapani explains that they must contribute to the 

situation but also point out that it must be sustainable from an economic viewpoint. She 

continues: “We deal with making the use of energy more efficient, as well as the waste 

management, as we have knowledge and commitment. We ask questions, follow-up 

questions, in our customer surveys, whether or not they are aware of our environmental 
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program. We build environmentally adapted projects as far as we can, our new facilities 

are to have the lowest energy consumption values, very low consumption levels. We are 

also contributing in various projects to ease how people can affect the environmental 

stress”. Tapani continues: “We have bought five wind power stations…in order for us to 

have access to renewable energy, and most of all, secure the energy consumption”. 

 

The customer care division within the company operates by communicating questions to 

the employees closest to the tenants, and information and opinions may in that way be 

communicated through the whole organization. Tapani explains: “When it comes to 

questions about these matters [of how to involve employees at all levels], we always 

say, get it out there [to the employees], take it back, and maybe out there again, before 

we make a decision. It is rare that we do not involve them who work at the 

lowest…most close to the customer”. 

 

When implementing decisions of CSR matters, there are directives from owners that 

control how Bostaden should conduct its business. Tapani: “In our business plan, we 

have our perception of [the owners directives], that is in our business plan…where it is 

evident how we have discussed about the objectives for social residence matters...”. 

Tapani continues: “We have worked for a long time with this, the business plan…and 

the process is clarified. Everyone is involved in it, as we use it as a platform where we 

describe the conditions. We take it to the board of directors, who brings the general 

objectives, and the straight down to each working station…we have done this now for 

four years, so there is a clear process that everyone knows. For example, in October, 

when the platform is finalized, we will present it to all staff…that is how we 

communicate [to our employees]… It is easy to gather everyone, present the 

cornerstones of business plans … this is what we will strive against, and making sure 

that it works”. 

 

Tapani continues: “We affect [the community] that is closest to us, we operate in all 

districts of the city…and it is that community we can affect. We contribute in different 

ways, such as our own projects when it comes to dialogue, construction, working with 

the districts so that they are safe… We are to sponsor…associations, events, 

organizations that improve the quality of life for the children and young people living in 

our neighborhoods”. She continues: “We are putting in an extra effort in the 

neighborhoods where we know that many young people are having it more difficult 

compared to other places… So, that is where we are directing our efforts, where the 

sponsorship is directed. I have removed [the sponsoring] for some sports, that is not 

involving the young people. And we have decreased the support for the professional 

athletes, because we want to work more basic”. 

 

Focus is also directed to the environmental question. When Tapani was assigned as 

CEO, she introduced an environmental program for the firm: “We deal with making the 

use of energy more efficient, as well as the waste management, as we have knowledge 

and commitment. We ask questions, follow-up questions, in our customer surveys, 

whether or not they are aware of our environmental program. We build environmentally 

adapted projects as far as we can, our new facilities are to have the lowest energy 

consumption values, very low consumption levels. We are also contributing in various 

projects to ease how people can affect the environmental stress”.  
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5.2.3 Bostaden´s internal and external communication about CSR 

 

Tapani declares that she believes that the best job is performed by people that are highly 

motivated, and that these people must have a feeling of belonging to the organization. In 

order to obtain this feeling, it is important to discuss what values to share and work 

from. Tapani´s experience from the field is that when difficult situations arise, for 

example in emergencies, clear and explicit values may guide towards an informed 

decision. Tapani means that defined values applied in the whole organization eases the 

decision making process: “…we discussed about the values, even with the employees as 

many of them were new to the directorate. We talked to our staff about, what do you 

think, what do you believe Bostaden stands for?” 

 

According to Tapani, Bostaden has changed the way they communicate about 

themselves over the last years: “Bostaden´s image was different I believe… We 

redesigned our graphical profile… we created a new webpage, we are having better 

dialogues with our tenants, we have a policy about how to approach dissatisfied 

customers…”. She continues to explain: “We are thinking of sustainability…we have 

annual reviews with the staff… and we ask questions to our tenants every year. We 

declare it, it is always online and we also declare it”. The most important stakeholders 

connected to Bostaden, is according to Tapani, the staff and their tenants, especially the 

young tenants. She explains that Bostaden does not have a board or stock owners to 

consider, it is instead the municipality of Umeå and its citizens, which answers as stock 

owners. The political arena is also of importance because of the type of ownership. 

 

Bostaden is not advertising their CSR commitments through the use of media. Tapani 

develops the reasoning: “…this is not something we advertise about. But, it is valuable 

for the people that received [good] treatment, and they will hopefully share their 

experience to other people…they say that a good experience is shared to eight others”. 

Tapani means that is it more trustworthy if a third party is picturing the CSR 

commitments of a company, compared to if the firm itself is communicating it. Tapani 

reasons: “…we want it to be seen as an indirect action or event…it can be something we 

focuses on, and someone writes about it, but is cannot, it has to be an indirect 

experience for them who reads about it, hears about it… What we have done in Ersboda 

is something that is good both from a business point of view…and as a long-term 

investment as the district once again will be regarded as a good district… We had of 

course wanted to tell about what we have done for Ersboda…but I do not believe…you 

should communicate ‘look at us, who we are, we are doing this…”, if you know what I 

mean”. 

 

Tapani describes Bostaden´s relation to media: “…we are always observed by the 

media, media is observing us constantly. A lot is happening in so many apartments 

housing so many people… We have a communication plan and a communication 

strategy…which is shared with managers, especially those in manager positions. We 

want to be open and always available, and in that way be able to meet [our tenants]… 

We have a strategy about communication, there is a communication strategy which is 

well rooted”. 
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5.3 SCA Obbola 
 

5.3.1 SCA Obbola´s interpretation of CSR 

 

Nils Gilenstam, engineer in environmental and process matters at SCA Obbola, explains 

SCA:s view on CSR: “It is becoming more and more important, I would say. The 

development has been significant over the last ten years and [the development] will 

probably increase. Sustainability is a key question for SCA… it is important to be 

sustainable, to be a sustainable company, in order for people to invest in us… There is a 

lot of coverage in the media about sustainability…that firms should take responsibility 

for everything that is done, in a sense… You see…SCA is aggressive and markets that 

they aim to be a sustainable company, for example, that we run a sustainable business, 

planting new forest… for us to use later. We must take responsibility for what we do… 

for resources that are not infinite, oil for example. Trees grow when you plant new 

trees”. Gilenstam comments on how SCA controls CSR operations in Obbola from a 

central position: “[CSR] is an important question which is promoted from SCA on a 

central basis, it is important and prioritized… There are various ranking systems and it 

is important to score high on those rankings, and to show that the firm is sustainable. 

That is something that is emphasized from the top”. 

 

The human resource manager at SCA Obbola, Ulf Ingvarsson, defines sustainability in 

human resources as: “That everyone has a working situation that enables them to work 

until the age of retirement is reached”. 

 

According to Gilenstam, it is the main office of SCA that defines how the company 

should carry out their CSR activities, and that the top managers must continue to 

demonstrate their commitment to CSR. He believes that the process of involving the 

employees is important: “It will not be serious if [CSR commitments] are exclusive for 

the top level of management, for it to have an impact, the employees must know about 

it… It is very important that everyone knows about it”. He develops his argument: “It is 

important that people in manager positions believes [sustainability] is important, and in 

addition to that, my role here [in Obbola] is important for marketing the importance of 

sustainability”. 

 

There are two points in time that has been of special importance for the sustainability 

operations at SCA Obbola; 1967, when the Environmental Protection Act was 

implemented, and in the early 1990´s, when the firm implemented environmental 

management systems, which meant stricter routines, institutions, and education.  

 

Gilenstam explains how SCA prioritizes in regards of profit and CSR contributions: 

“We separate between two types of investments, for example, when it comes to 

investments in a cleaning plant… you do not make any money by building a cleaning 

plant. You need to have it to meet governmental requirements. That is one part of the 

investment process, the governmental requirements… On the other hand, all other 

investments that are supposed to generate profit, we need to look at the pay-back period, 

how much our costs will decrease…”.  

 

Gilenstam continues: “The sustainability programs are generating money, I definitely 

believe it does, because if we do not do it, others will… and they will pass us. If we 

don’t promote sustainability and take our responsibility… investors may invest their 
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money somewhere else, customers may buy different products…”, and gives an 

example: “At the paper pulp plant in Sundsvall they replaced an oven running on oil to 

one running on pellets, which saved them 30 000 cubic meter of oil per year… which 

also is very good from a goodwill perspective…that SCA can market that they save 

30 000 cubic meters of oil, which also is a lot of money. The same thing goes for the 

electricity consumption, or emissions to water… it goes hand in hand, economy and 

environment. It you do one thing, you get the other”. Gilenstam on who is taking 

decisions: “We have a group taking decisions on the measures that we need to do, 

ranging from production, maintenance and technology. Additionally, decisions can be 

taken by the top management”. 

 

Gilenstam explains that SCA´s objective is to decrease their environmental burden, and 

a policy on environmental issues is designed to reach the objectives: “We are looking at 

constant improvements, it is a request [from SCA] to formulate goals, follow-up, and 

aim at constantly improving”. He continues to describe what he believes the future 

holds for sustainability activities: “I think it is becoming more and more important, 

media coverage is increasing and it is an on-going question.” 

 

Regarding SCA Obbola´s responsibilities against the community, if the main purpose is 

to make profits and obey the laws, or if there is more to it, Gilenstam gives the answer: 

“No, if we did not make any money on it, we would not do it. No doubt about it”. He 

adds: “…we are not to disturb the community, we have that responsibility, we cannot 

make too much noise… we cannot release too much dust… we have a responsibility not 

to disturb the community”. 

 

He continues to explain about SCA Obbola´s view on profits and CSR commitments: 

“The sustainability programs are generating money, I definitely believe it does, because 

if we do not do it, others will… and they will pass us. If we don’t promote sustainability 

and take our responsibility… investors may invest their money somewhere else, 

customers may buy different products…” 

 

5.3.2 SCA Obbola´s implementation of CSR 

 

When it comes to environmental issues, SCA Obbola is running an environmental 

training program for all the employees: “We are realizing an interactive education 

program for all employees which is supposed to be finalized in June. It is a powerful 

tool, with a test…and to be approved you must have completed a specific amount of the 

questions”. 

 

Gilenstam explains the process of implementing ideas formed on management level as: 

“I would like to say that decisions are taken at manager level, if we are about to 

implement an environmental management system… It is very important to state routines 

and instructions for the staff to take part of, they are the ones bringing it out. I mean, if 

the managers are to decide everything about how things should be, it will not end up 

well, people will not feel accessorial. If, on the contrary, you have been participating 

when designing routines for waste management, it will be easier to do that if you have 

been part of the process. This is done at two levels, the managers are to decide what to 

implement…, and the employees are the ones to carry it out”. 
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SCA Obbola is careful to monitor that the plant is functioning accurately, and 

investments are made to control emissions. Gilenstam explains: “We are trying to work 

in areas where we know we have short-comings, and to put more focus there. But, we 

cannot forget about other areas for that sake, we are trying to work over the whole 

plant…”. Gilenstam continues with explaining the process of choosing investments for 

SCA Obbola: “…if we are looking at sustainability, we have general objectives from 

SCA, for example how to decrease carbon dioxide emissions to 20 % before 2020, 

compared to the levels of 2005… All units are supposed to work towards that goal. If 

we look at investments that are controlled on site, [the plant in] Obbola presents the 

investment need… And dependent on the extensiveness of the investment, it is on 

business group level or SCA-level depending on the size of the investment”. For 

example, the objective of decreasing the carbon dioxide levels is implemented by 

breaking down the components, and investments and adjustments are used as measures 

to reach those goals. 

 

The Obbola plant is performing an extensive and active work to ensure that all 

employees are assured a healthy work environment. Safety issues are highly prioritized, 

as well as various health maintenance programs are adopted. Some of the concrete 

examples of this are regularly performed safety reviews, reviews regarding ergonomic 

matters in the work environment, and programs on manpower care focusing on the 

psychosocial work environment is in undertaking. Questions of this concern are brought 

up at department meetings where all staff members can have their say. 

 

SCA Obbola have not certified according to the ISO 26000 standard, and Gilenstam 

explains why: “We have not discussed about certifying according to any special 

certification. It has simply not been brought up, it is not that we are choosing not to 

certificate”.  

 

SCA Obbola buys raw material from SCA Skog, and most of that material is certified 

by the Forest Stewardship Council (FSC), which relies on certain rules and regulations. 

The felling is primary conducted in Västerbotten. The material is transported to the 

plant using trucks, but material transported from the plant is done by ship or train, as it 

is more environmental friendly. SCA Transport is in charge of the transportation. 

Gilenstam continues: “Once again, environment and economy goes hand in hand, as the 

emission for each ton of transported material is less using shipping compared to 

transportation using trucks, and it is a lot cheaper to transport paper using ship than 

truck, so that goes hand in hand again”. 

 

5.3.3 SCA Obbola´s internal and external communication about CSR 

 

SCA Obbola is communicating their attitudes on CSR and environmental issues 

internally by educating staff members through a training program. All staff members 

must complete a test in order to be approved, and the objective of the program is to 

increase the employees understanding and knowledge for these questions. The 

objectives concerning sustainability questions are accessible for employees through the 

online communication network, where the employees can review company performance 

every month. There firm has a policy concerning questions of equality on the 

workplace, which is communicated in job advertisements, which also is communicated 

at introduction meetings for new employees. 
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SCA is, on a central basis, collecting data from all plants and branches, where each 

department is reporting on yearly consumption, emissions, investments etc. All 

information is gathered in a sustainability report. SCA Obbola creates an environmental 

report according to the standards of the Environmental Protection Act, which is 

submitted to, for example, the county administrative board. This report is distributed to 

all employees, but also to the people living close to the plant. Gilenstam explains: “We 

have contact information so that people can contact me or anyone else working with 

these kinds of questions, if they want answers. We are also providing a newsletter 

through email, so if anything occurs, because we only distribute the information folder 

once a year, we have the opportunity to send emails about information…”. According to 

Gilenstam, SCA are centrally deciding what information to communicate, but he does 

not know the tools they use for communicating, except for press releases and social 

media, such as Facebook and Twitter. Marketing in, for example, in newspapers is also 

controlled by SCA on a central level. 

 

The most important stakeholders for SCA Obbola are, according to Gilenstam, the 

surrounding neighborhood and authorities. Gilenstam develops his reasoning: 

“Everything we do has an effect, if we [here at the Obbola plant] misbehave, it will 

affect SCA at large… So it is on a local basis but what we do affects the big picture as 

well”. He describes how authorities work as an effective communication channel, but 

perhaps not when it comes to questions on environmental performance. Instead, he 

claims, SCA Obbola can focus on informing citizens living in the neighborhoods closest 

to the plant about these issues. The information folder is, according to Gilenstam, a 

powerful tool as SCA wishes to update the ones living close to the plant on 

improvements made, environmental data, and so on. Gilenstam explains how customers 

regularly ask questions about how SCA works for sustainability, for example, about 

what kind of wood they use in production. 

 

Gilenstam reasoning about a third party communicating about SCA:s sustainability 

activities: “That can absolutely [increase the trustworthiness], if an independent 

newspaper writes that we are doing something that is good, it may of course generate 

penetrating power. This thing with the sustainability index, it is a third party, and not 

SCA… the penetration power is of course larger in that case, compared to if SCA writes 

about it themselves… We have the wood, we have the plant, and we have the 

transportation, everything is within SCA but in different departments”. 

 

5.4 Polarbröd 
 

5.4.1 Polarbröd´s interpretation of CSR 

 

Karin Bodin, CEO of Polarbröd, on how Polarbröd views the question of CSR and 

sustainability: ”We do not use the term CSR, partly because it is then easy to fall into 

the trap of talking about companies obligations towards society. Instead we use [the 

word] sustainability, even though it is a worn-out word in many ways, but it says 

something about being able to conduct business for a long time”.  She continues: ”We 

have worked with these questions for a long time, but lately we have intensified our 

work”. 

 

Bodin continues: ”We mainly use the Brundtland definition, which came in 1987, 

comprising the three aspects; economy, the social, or the human, and ecology, or 
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environment. This is often illustrated as three circles, with the social circle on top. 

However, we have chosen to have the ecologic circle on top. We believe that we are 

very good at the social side; we conduct business in Sweden, we have good conditions 

for our workers, we work a lot with equality, for example, in 2009 we got a prize as one 

of Sweden’s five best companies when it came to equal working conditions” (Polarbröd 

have 34 % female bosses and 50 % female workers). Bodin develops her answer: “The 

economic side of our company is also very strong, we have good solidity and good 

profitability. The environment, however, you cannot compromise with. We cannot go 

on and behave like we do today. That is why we mainly focus on the environmental 

side. For us, the environmental circle is the single most important aspect of 

sustainability and that is why we have that circle on top”.  

 

Bodin shares that Polarbröd has started an ambitious sustainability program, and the 

amount of work put into this program is increasing steadily. The internal process of 

discussing questions concerning sustainability with the employees is in undertaking, and 

employees has been asked to rank the methods they believe are the most important for 

the company to be able to operate another 100 years. This has resulted in three vital 

challenges for the firm to focus on, namely; material, transport, and wrapping. In excess 

to this, the matters of bio-fuel and train transportation are also under scrutiny. Bodin 

develops her reasoning of engaging employees in the process: “What is interesting 

when we ask our employees about the these kind of issues is that they often rank 

“maintaining good product quality” as one of the most important challenges of the 

future. As I work a lot with sustainability questions I feel very pleased to have co-

workers that mentions good product quality as our most important issue for the future… 

since it is easy to only focus on ecologic sustainability and… compromising with our 

product quality with the argument that consumers’ have to accept this as part of our 

journey [to become ecologic sustainable]. But, without good and tasty products our 

business will not survive”, says Karin and draws the correlation between the economic 

part of the sustainability concept and how vital product quality is for that aspect. Karin 

says that by letting employees taking part in this process, it will make them feel 

engaged and proud of the company for which they work in. 

 

Another strategy to involve employees in the sustainability activities has been to let 

them participate in deciding on words of value, to define what Polarbröd is about: “We 

took a vote and came up with five words. We put these words on coffee mugs”. These 

words were job satisfaction, strong brand, readiness to act, naturally good bread and 

resource efficiency. 

 

The issue of profits versus CSR is difficult according to Karin: “Our product manager 

use to say that if everyone had the same rules to follow, then we would go on and try to 

be best at sustainability. But that is not the way the world looks like. If we do changes 

that make us less off in the short, and [our competitors] do not, it will cost us money. 

Everyone knows that we cannot keep abusing our environment like we are doing today. 

But big, structural changes cost money. In Sweden today only 3,5 % of all food sold is 

classified as ecological. We have some ecological products, but we are dependent on 

people buying our products. We have ideas of what we want to do, but if our consumers 

do not buy our way of thinking we will only lose money”. Bodin continues: “It is a 

tricky trade-off between profits and making investments that are good for the 

environment. In many cases though, what is good for business and what is good for the 

environment goes hand in hand. For example, if we find a better way to pack our bread 
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and improve our efficiency, then it will be good both for the environment and make us 

more profitable”. 

 

Bodin acknowledges that the environment is Polarbröd´s main focus area when it comes 

to the three circles of sustainability. When they did a GRI analysis they saw that they 

performed well regarding social issues, and the economic part is something that they 

continuously focus on. Consequently, their main focus is the environment as they try to 

implement these questions in the whole company. Bodin: “We will ask our consumers, 

co-workers and other stakeholders what areas of sustainability they think we should 

focus on in the future. We want to be a fully sustainable company within ten years. Our 

co-workers consider product quality as very important. What more apart from that? We 

then need to look at the arrangements we will have to do in the future”. 

 

Bodin explains that Polarbröd wishes to be a pioneer when it comes to sustainability 

issues: “We would very much like to go in the front for sustainability questions. It was 

someone who proposed that we should dare other firms to be part of this work as well. 

Facts are, even though we might become wholly sustainable in ten years time, most 

Swedish companies will still not be. But, if we can involve other companies in this 

process it would be great. I think we are well managed company and the whole of 

Norrland could benefit from our business.. It helps strengthen the whole region”. 

 

5.4.2 Polarbröd´s implementation of CSR 

 

Bodin says that by letting employees taking part of the process makes them feel 

engaged and proud of their employer. Bodin emphasizes the importance of letting 

employees participate in deciding how a firm should approach questions of this kind, 

just as Polarbröd did with the vote on the words of value. Additionally, in order to 

understand how different stakeholders prefer Polarbröd´s sustainability activities to be 

carried out over the next ten year, they asked consumers, co-workers and other 

stakeholder about their opinion.  

 

Bodin says that the aim of increasing resource efficiency has been part of the business 

plan since the start in 1972, and it was further systematized in 2000 when they were 

environmentally certified. Bodin explains how Polarbröd did a life cycle analysis to see 

how their products affected the environment. This was done in 2007. Since this, 

Polarbröd has been communicating their sustainability efforts, for example through their 

website. 

 

As explained in the question of how Polarbröd defines CSR and sustainability, Bodin is 

aware about the difficulty CSR and profit making. She explains that the abuse of 

environmental resources is of great concern, but also that necessary, structural change 

involves big costs. She considers it to be a difficult trade-off between profits and 

making investments, and even if the firm wishes to have an environmentally friendly 

approach, this may not be favored by customers. But, she claims, what is good for 

business and what is good for the environment often go hand in hand. 

 

Polarbröd has performed a GRI analysis, and they, for example, received good scores on 

how the company handles the social issues. Nevertheless, Bodin acknowledges that the 

environmental issue continues to be the main focus area. 
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As of corporate governance, Polarbröd compile an environmental report every year, 

which aims at presenting key figures from the business year. These numbers must be of 

satisfying nature from the board´s point of view. Specific guidelines for environmental 

issue are not laid down in writing yet, but the firm is looking into that question. Before 

that can happen though, the company will have to formulate what sustainability is 

specifically for Polarbröd, and what will result from it. Bodin argues that Polarbröd 

must decide on how they wish to represent themselves. She claims that they do not want 

to be in a position where they cannot accomplish what they have promised. 

 

 

Bodin thinks that philanthropy and sponsorship is part of CSR, but not if it is only 

something that a firm does if they “have some money left over”. The key of CSR and 

sustainability is to implement it in the core business, she maintains. The reasoning when 

it comes to sponsorship and philanthropy is nonetheless that it is vital for Polarbröd. 

Bodin states: “It would be dreadful if we did not take our social responsibility in 

Älvsbyn”. However, Bodin clarifies that they have to draw the line somewhere, of what 

they sponsor and what they do not sponsor. Sponsorship and philanthropy goes under 

the social aspect of their sustainability work, Bodin says. “We have a social 

responsibility on the places where we have production. These actions make our 

employees feel proud of Polarbröd, and this is the way they think is should be. It is part 

of their social contract with these places”. Bodin claims that Polarbröd has an obligation 

to do good when it comes to sponsoring and philanthropy. 

 

Polarbröd are certified through the standard ISO 14001. There are four areas which they 

emphasize; spoilage, spillage, transports and energy consumption. These are their main 

focuses, together with their newly started work of overseeing raw material, transports 

and wrappings. They are partly overlapping and partly not, according to Bodin. She 

continues with saying that the issue of raw material is Polarbröd´s biggest concern. 

”How can we keep providing the planet with food and still have our planet left?” she 

questions. 

 

The international standard ISO 26000 is nothing that Bodin has heard about, but she 

explains that there are many other ways to certify a company. According to Bodin, the 

most significant duty to fulfill is the one that reinforce the image of Polarbröd, and what 

they stand for. Nevertheless, she does not rule out the possibility to certificate according 

to the ISO 26000 standard, but points out that certification issues are time consuming 

and demands effort, which always makes it an act of balancing. 

 

Bodin says that Polarbröd has their business in Norrland and they are proud of that fact. 

She develops her answer: “The production takes place here but are primary market is in 

the south of Sweden”. She explains that in order for them to survive, Polarbröd must 

continue to be efficient in their transport and production, as well as being better at this 

than their competitors; otherwise they will not exist in the future: “I think we are well 

managed company and it is good for the whole of Norrland that we exist. It helps 

strengthen the whole region”.  

 

Bodin states that Polarbröd wants to be a force that supports the transition towards a 

more sustainable business environment. She is very disappointed at the present 

government for not taking sufficient responsibility for these questions. She states that 

those at power do not do anything about the environmental issues. Some companies, 
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like Coca Cola and Arla, try to take the lead in these issues, but it is not enough, she 

says. 

 

5.4.3 Polarbröd´s internal and external communication about CSR 

 

The process of involving employees in defining important focus areas is vital for 

Polarbröd. Bodin explains: “Recently, we started an ambitious sustainability program, 

and we have since the last fall increased the amount of work we spend on this program. 

We have begun an internal process where we discuss these kinds of questions with our 

employees. We have asked our employees; if we were to conduct business for 100 more 

years, what kind of measures do we have to take? Employees have then been asked to 

rank different methods from a sustainable point of view. We, the executives, have 

identified three main challenges to conquer, namely raw material, transports and 

wrappings. Having these challenges in mind, we have also started to look at the issues 

of bio-fuel and train transport”. Bodin hopes her employees feel commitment and are 

proud to be part of Polarbröd as they are part of the process. 

 

Polarbröd´s advertisement campaigns are frequently referring to the pureness of 

Norrland, but the firm is not, according to Bodin, marketing their sustainability actions 

through this channel. Polarbröd does not promote their sustainability work via media, 

but when media does it for them, it is a good thing that that adds credibility, she says. 

Bodin believes that it is a significant difference whether they themselves communicate 

their sustainability work or if a third part does it. The prize they received for being one 

of Sweden´s best employers generated attention in the press which was a positive 

experience for the firm, Bodin says.  

 

Bodin identifies their three most important stakeholders as their customers, their 

employees, and the retailers selling their products. 

 

Bodin believes it is unfortunate that negotiations with the major retailers are primarily 

focused on the price issue. This is negative as a low price rarely is associated with 

sustainable products. They try to have a dialogue with the major retailers (ICA, Coop, 

Axfood) and how they can co-operate in issues regarding sustainability. Spillage is for 

example a major concern for both the retailers and Polarbröd, leading to a lot of wasted 

food, which is an enormous energy waste. When communicating to their customers 

online, their Facebook page and their website provide information on their sustainability 

work. However, Polarbröd is not communicating these issues very much to their 

customers as they think it is more important to communicate their products. Another 

reason for this is that they have not really figured out explicitly what they want their 

message to be. Bodin says that they do not want to risk any backlashes by externally 

communicating ideas and visions, which later is proven too overwhelming to 

accomplish. 

 

When selecting people to employ, Bodin stresses the importance of choosing persons 

that share the values and vision of the firm. Employees that prove engagement will also 

have an opportunity to advance within the company. In order to do this, the company 

must first define how they really want to approach the question of sustainability, 

something that will be done in the coming years. 

 

  



41 

5.5 Västerbottens-Kuriren 
 

5.5.1 Västerbottens-Kuriren´s interpretation of CSR 

 

Bergman talks about two dimensions to CSR and sustainability. Firstly, he says, 

Västerbottens-Kuriren is a local company that conducts business at a local market, 

implying that the better the society is doing, the better VK will do. Secondly, Bergman 

says that since VK are owned by a local foundation that does not only have profits as 

their goal, it is natural for VK to engage in sponsoring as well as supporting local sport 

clubs and associations. This is for example done by giving away advertising space in 

their newspaper. Bergman believes that what is good for Umeå and its surrounding is 

also good for the firm. Bergman says: “We do not really make any distinction of what is 

CSR and what is sponsorship”. 

 

Bergman says that, at least from what he knows, there has never been any open 

discussion where employees have been encouraged to have their say on what social 

responsibility matters VK should engage in. This is mainly something that is decided by 

the management or the board.  Bergman develops: “But we try to support things that our 

employees can be proud about. For example, we helped to start up a foundation called 

“Talks for life” (Translation: Samtal för livet), which helps young people with 

problems”. VK are also a big sponsor to Umeå FC, the local football team, as they argue 

the city of Umeå is in need of a competitive football team. Bergman continues: “When 

it comes to environmental issues, our printing house is Svanen-märkt (a Swedish 

environmental marking) and we have chose to use environmental friendly paper for 

printing our news paper. We have also done a life cycle analysis on our newspaper 

which proves that it has less environmental impact than for example an iPad. In the 

future we look into having our newspapers delivered by the post service, which would 

mean that the mail would come with the newspapers in the morning”. 

 

“When I make the budget”, Bergman says, “I see sponsorship and these other 

measurements as a cost, but in the long run I believe it is an investment”. Bergman is 

once again pointing at the argument that what is good for VK:s surrounding society is 

also good for VK. Furthermore, he believes that the idea of maximizing shareholder 

wealth is not always so wise. “Consumer capitalism”, as he believes is defined as 

building long-term relationships with customers through creating value for the 

customer, “is much more sustainable in the long run”, he says.  Working with some 

kind of stakeholder model is probably wise, according to Bergman, meaning to try to 

create value for all the stakeholders connected to the firm. He concludes that VK has the 

ability to do these kinds of things, since they are owned by a foundation. 

 

Bergman says that when looking into the future it is important for VK to always 

improve and do things better; hire competent employees, have efficient processes and 

good leadership. He states that they could end all their social initiatives and still publish 

their newspaper, but in the long run this would harm their company’s business and 

brand.  

 

Bergman defines VK:s only true obligation, according to the Companies Act, as making 

profits. Because they do business in a special area they also have an obligation to follow 

the Freedom of the Press Act, according to Bergman. He continues by stating that doing 

smart business and thinking long-term is something that is not their duty. However, it is 
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wise to do so, as well as working with some form of stakeholder model and thinking in 

wider terms about the business. 

 

The business idea of the firm comprise guidelines on how VK:s way of conducting 

business will contribute to a better society as well as to the development of the region. 

Customers get value from VK:s products as they help them stay informed of current 

events, as well as providing the opportunity to express opinions. 

 

Bergman believes that VK has been conducting CSR activities for a long time, and that 

commitment is well rooted within the firm. Even though the measure of journalism and 

formation of opinion should not be regarded as CSR activities according to Bergman, 

the firm provides tools enabling for democracy which the region can benefit from.  

 

5.5.2 Västerbottens-Kuriren´s implementation of CSR 

 

Bergman maintains that the firm has no special way of engaging their employees in 

their CSR work, but they want to engage in such activities that make their employees 

proud. 

 

Bergman: “I think VK has been conducting CSR work even before the term was 

invented. Our business is a little special since we practice journalism and formation of 

opinion. For example, Gustav Rosén, one of VK:s great men, was an important player 

in the struggle against poverty in Tärnaby in the beginning of 20th century. I would say 

that this has always been part of the newspapers operations together with the liberal 

heritage, which are the pillars of foundation for our company”. He would however not 

say that journalism and formation of opinion is part of their CSR work. Though it is 

important for the society and our democracy, and that is also why the Swedish 

constitution gives special authority to media companies via the Freedom of the Press 

Act, Sture says. He means that this is one part of their business strategy that you might 

connect to some kind of CSR work. 

 

Bergman says that VK does not have any special corporate governance relating to CSR. 

However, Bergman states that contributing to society is something that is written down 

as part of their business idea. “All year around, every hour of the day we are to supply 

relevant, local, news and formation of opinion through credible journalism, commercial 

information and customer created material, context and meeting places for everyone that 

are interested in the Umeå region. We exist for the customer. With this, and through our 

way of doing business, we contribute to a better society and to the development of the 

region”. As is stated above, there has not been an open discussion where employees 

have been offered to participate in taking decisions concerning sustainability. 

 

Bergman says that they have no explicit CSR policy, though he believes that there is a 

sense of responsibility towards the local community among their employees, since they 

are a local company. Employees want to do good things that support the local 

community. VK has certain policies regarding sponsorship and so on, but no distinct 

CSR guidelines to follow. But, according to Bergman, they want to implement CSR 

processes in the future, in order to be more effective in communicating internally about 

these issues. VK has not certified according to the ISO 26000 standard, or any other 

standard either. 
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The context of the actual news stories and articles are to be edited a liberal spirit, which 

is ultimately decided by their editor-in-chief, Bergman explains. In addition to this, he 

continues, VK also owns Folkbladet, which is edited in a social democratic spirit. 

 

5.5.3 Västerbottens-Kuriren´s internal and external communication about CSR 

 

Customers, advertisers and the local community are VK:s most important stakeholders, 

Bergman describes. He says that it is important for them to be part of the local 

community, to be a good corporate citizen and thereby trying to differentiate themselves 

from other media actors. 

 

As described above, Bergman cannot recall that employees have been involved in any 

discussion on deciding what sustainability questions to consider. This is determined at 

board or management meetings. But, there is still an importance of choosing subjects 

that the employees feel commitment to. 

 

According to Bergman, VK does not market their CSR work. He declares that it 

probably would make a difference if a third party communicated about this, compared 

to if they were to announce this themselves. If for example the foundation they support, 

“Talks for life”, reports about VK:s engagement in the foundation it would make the 

message more credible. However, Bergman´s belief is that the majority of the CSR 

activities VK is engaging in is spread via the word of mouth principle. 

 

5.6 Summary of the Empirical Findings 

5.6.1 Summary of study of Bostaden 

 

Bostaden defines CSR as “some form of social responsibility in the community, 

performed by companies”. They use Triple bottom line/Brundtland´s model when 

describing how companies should relate to the concept of CSR, and they emphasize the 

ecological aspect of the model, thus recognizing the environmental issue as the most 

important. For example, they have started an environmental program aiming at making 

their use of energy more effective. Bostaden´s most important stakeholders are their 

employees and tenants. 

 

 

CEO Ann-Sofie Tapani believes that there must be a genuine and long-term 

commitment from managers and other staff in order to execute credible CSR activities. 

Bostaden has involved their employees to increase their knowledge about the firms CSR 

activities and they believe that it is important to discuss values within the firm. 

Bostaden have objectives to fulfill in their business plan connected to CSR, such as 

sponsoring and construction plans. When it comes to the external communication, 

Bostaden is not marketing any of their commitments, they instead believe that their 

efforts are shared through the word of principle. They also believe that the credibility is 

higher if a third party communicates some CSR activity they have performed, compared 

to if they would communicate it themselves.  
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5.6.2 Summary of study of SCA Obbola 

 

CSR is a key issue for SCA Obbola and they recognize the environment as the area 

where they have their biggest impact concerning these issues. SCA are on a central level 

controlling how the branch in Obbola is supposed to carry out CSR activities but they 

often have empowerment to decide locally how to implement the directives. 

 

Nils Gilenstam, engineer in environmental and process matters at SCA Obbola, believes 

that SCA must take responsibility for the damage they cause the environment, as well as 

aim at constant improvements in these matters. SCA invests to comply with government 

regulations, but also see a relationship between investments that are good for the 

environment and the economy. Gilenstam claims that they would not invest if 

regulations and laws did not force them to. SCA Obbola is working closely together 

with the community closest to them and feel the responsibility to disturb as little as 

possible. 

 

SCA are on a local level educating staff through training programs to increase their 

knowledge about sustainability. On a central level, SCA is marketing CSR 

commitments regularly, and SCA Obbola must therefore control their emissions etc., 

otherwise the credibility of the whole corporation could be undermined. Private persons 

may contact the Obbola branch if they have questions or opinions. SCA Obbola have 

not certified according to any environmental standard. 

 

5.6.3 Summary of study of Polarbröd 

 

Polarbröd is not using the term CSR, and instead talks about sustainability. They have 

worked with these issues for a long time, and the work as intensified over the last years. 

They practice the Triple bottom line/Brundtland’s model of sustainability, and are 

particularly focusing on the ecological part. Polarbröd have identified where they have 

the biggest impact on the environment and uses GRI. Employees have participated in 

deciding how to approach sustainability issues, with the aim to make the commit and be 

proud of the company. Any specific guidelines are not put in writing yet but they are 

looking into that question. Polarbröd wants to be a force that leads the transition to a 

more sustainable environment. Polarbröd has certified according to ISO14001. 

 

Polarbröd thinks good product quality is perhaps the most viable part if they will be able 

to conduct business for 100 more years; they recognize the importance of economic 

sustainability. However, the trade-off between profit and CSR investments is difficult. 

 

Polarbröd is not communicating about their sustainability activities externally. At the 

moment they are not clear on what message they want to communicate. Communication 

within the company works well; lower level employees’ are taking part in defining 

sustainability work. 

 

5.6.4 Summary of study of Västerbottens-Kuriren 

 

The business plan of VK states that they are to do well for the society that they operate 

in. However, they do not have a definition of CSR and are not separating between CSR 

and sponsorship. It is up to the management to decide what issues to direct, and no 

lower level employees are participating in these decisions. It is important that their 
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employees are proud of their employer and its commitments. VK believe that what is 

good for the market they do business in is also good for them. 

 

CEO Sture Bergman claims that VK:s only obligation is to make profit and follow laws 

(such as the Companies act and the Freedom of the Press Act). However, they need to 

perform smart business to stay competitive, and they do recognize the necessity to do 

good to the local community. Bergman believes that it is not always better to aim at 

maximizing shareholder value, one should instead focus on creating value for 

shareholders. Their printing house is environmentally certified. The need to create value 

for customers and long-term relationships with them is seen as important tasks.  

 

Customers, advertisers and the local community are the most important stakeholders for 

VK. VK is not marketing their CSR/sponsor commitments themselves, they are instead 

relying on the word of mouth principle. 
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Chapter 6 – Analysis  
 

 

In the analysis part we will discuss and conclude our chosen companies’ approaches to CSR in relation to 

our three thesis questions. As stated in the introduction part, our purpose with this thesis is to get a deeper 

understanding of how companies in Umeå work with CSR. We will answer each three questions 

separately. 

 

 

6.1 Analysis of Research Questions 
 

6.1.1 The studied companies’ interpretation of CSR 

 

Bostaden, Polarbröd, VK and SCA Obbola are all having different opinions about how 

to define CSR. Bostaden, Polarbröd and SCA all use the term sustainability connected 

to CSR, while VK does not have any specific term for their work in this area. Bostaden 

are the ones who define CSR/sustainability most explicitly, defining CSR as “some 

form of social responsibility in the community, performed by companies”. The three 

other companies have no clear definition. However, what can be concluded is that they 

all work with CSR questions in one way or another. This is in accordance with how 

Grafström et al. (2008, p. 112-113) view that finding a proper definition for CSR is not 

the most important part of the work; instead it is the companies’ commitment and 

relationship to stakeholders that defines it.  

 

Both Bostaden and Polarbröd practice the Triple bottom line/Brundtland´s model which 

contains three aspects of sustainability: social, ecological and economic. (Elkington, 

1999, p. 46) Bostaden and Polarbröd are stressing the importance of the ecological 

aspect, just as SCA Obbola is doing. Sture Bergman at VK also acknowledged the 

importance of the environmental aspect but argued that their contribution to the local 

community were their biggest concern.  

 

Since the ownership structure of the companies’ of our study varies, they have different 

objectives to strive against. Bostaden, which is owned by the municipality of Umeå, do 

not have any demands to generate profits. This fact could stress the importance of 

taking social responsibility and investing in projects that are sustainable. Short-term 

economic gains should therefore not be interesting if they are not considered to be 

sustainable. SCA Obbola, on the hand, is a listed company with shareholders 

demanding many different objectives to be reached. Profits are of course prioritized, 

most shareholders have invested in the company to capitalize on SCA:s earnings. On 

the other hand, it is clear that SCA must engage in sustainable activities, both because 

of government regulations but also to fight competitors. SCA must invest in CSR to 

attract investors and customers, but in the same time not spend too much of their 

shareholders presumed earnings. Karin Bodin at Polarbröd is also discussing the trade-

off between CSR commitments and profit. She means that big structural changes come 

from large investments, which can be harmful for her business in the short run. At VK, 

Sture Bergman considers CSR and sponsoring as a cost when he makes the budget, but 

states that it might turn out as on investment in the long run. The ownership structures 

and locations of these businesses are clearly affecting how they choose to interpret 

CSR. Demands from stakeholders are controlling the magnitude of investments and 
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where the money should be invested. However, all companies seem to realize that the 

business climate in Umeå requires them to take social responsibility in some way.  

 

Looking at the traditional theories of maximizing shareholders wealth and the 

stakeholder model, the companies of our study tend to lean to the latter. Although all 

four companies underline the significance of generating money, there is a common 

understanding that stakeholders are important. All companies of our study agree that 

maximizing profit is not enough, hence they do not agree with Friedman’s view of 

companies’ responsibilities. But, they all admit the difficult trade-off between generate 

profits and spend money on CSR investments. They all agree that there is no guarantee 

that these investments actually will pay off, and it is today difficult to measure the 

impact of CSR commitments. Despite this fact, it is clear that our studied companies 

have taken the position to believe that this is the way to approach the future. Based on 

this discussion, we want to raise the question related to shareholder and stakeholder 

theory. In Bostaden´s case, can one be sure that they are conducting business in the 

most efficient way as they take so much social responsibility? Is this really the best way 

to go for Bostaden’s stakeholders? Tapani admits that Bostaden´s most important 

stakeholders are the staff and their tenants. Maybe it would be better if Bostaden spent 

less money on sustainability issues and instead let Umeå municipality subsidize student 

housing using tax money collected from Bostaden? This would certainly be beneficial 

for Bostaden´s tenants, at least in the short run. On the other hand, Bostaden, as the 

biggest actor in their business area, takes a lot of social responsibility, which a private 

actor may not do. The benefits of these actions are more intangible, and will possibly 

pay out in a long-term perspective, for example by additional tenants, a better 

environment or more satisfied employees. Borglund et al. (2009, p. 97-111) say that it is 

getting increasingly important for companies to explain their behavior and why their 

actions are right from a societal, environmental and economic perspective. Bostaden 

claims that they cannot renovate their student apartments too much; otherwise they 

would have to raise the rents significantly. Using Borglund et al. (2009, p. 97-111) 

statement, is this really enough as an argument? Cannot one make the argument that 

they should cut down on other investments instead, and thus being able to lower their 

rents?  

 

Polarbröd have lately intensified their sustainability focus and identified where they 

make most impact on the society. Even though they foremost focus on the ecological 

part of Brundtland´s model they realize that if they are not economically sustainable 

they cannot operate in the long-run. Employees of Polarbröd have identified product 

quality as their most important task of the future. This could be related to one of Mayer 

et al. (1995, cited in Borglund et al., 2009, p. 18-22) criterion to become a credible 

business, namely ability (being good at what you do). In this case, Polarbröd realizes the 

importance of economy as it will enable them to carry out investments that can improve 

their sustainability situation. Nonetheless, since Polarbröd believe they are in good 

shape both economically and socially, they focus on the ecologically circle. “You 

cannot compromise with nature”, says Karin Bodin at Polarbröd.   

 

SCA Obbola separates between investments that generate profits and investments that 

government regulations obliges them to do. SCA says that they would not do the latter 

kind of investments if they did not have to. On the other hand, they think it is their 

obligation to act in a responsible way towards society. They also argue that their 

environmental friendly investments often also are more efficient, thus more profitable, a 
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view they share with Polarbröd. Grafström et al. (2008, p. 152) say there has been 

proven no clear link between profits and CSR, which makes Polarbröd´s and SCA 

Obbola´s arguments interesting.  

 

What is interesting is that all four companies interpret CSR as something more than just 

philanthropy and sponsorship; there must be good reasons behind their actions and it is 

not something that is done when there is some “left-over” money to spend. Since all 

companies operate closely to their local community, they have established a sense of 

consideration for the environment and the people within it. Relating this to Jutterströms 

and Norberg (2011, p. 11-12), theory of CSR as a management idea, one could draw the 

conclusion that these companies work with such an idea. However, they seem to see it 

not as a way of doing profit, it is more an obligation. We will come back to how CSR 

functions as a management idea in the implementation part of the analysis.  

 

In order to clarify what Polarbröd and Bostaden consider being vital for their 

organisation, they have created value words. Bostaden´s value words were concern, 

openness, equal value of all humans, and businesslikeness. This is an ambitious 

objective to strive against and puts extra pressure on the CEO, other managers, and the 

firm as a whole to fulfill and follow-up we believe.  Bostaden will have to spend a lot of 

time and resources on these issues; something that firms with a more strained budget 

might not have. In the case of Polarbröd, their value words were job satisfaction, strong 

brand, readiness to act, naturally good bread and resource efficiency. VK has their 

social commitments written down in their business plan, which states: “…through our 

way of doing business we contribute to a better society and the development of the 

region”. We believe that a firm can improve its CSR commitments significantly if it can 

find the defining words suitable for the company, which three of our studied companies 

have. However, as we stated above in this paragraph, it is extremely important that the 

firm can provide the assets necessary to realize what has been decided. We will discuss 

more about this as we take on the analysis of how CSR is implemented 

 

We believe it is interesting to discuss the importance of letting company employees 

participate in how to define the term CSR. At Bostaden, Polarbröd and SCA Obbola it 

seems to be one of two determining factors for whether a company will succeed or not 

when it comes to CSR (the other one is that managers commits to what is decided). At 

VK, however, the staff is not participating in the decisions on the matter; focus is more 

directed at making employees proud about VK:s efforts. We surely agree that it can be 

beneficial to let staff members have their say as they usually are the ones working 

closest to products and customers, but we think that this importance may be 

overstressed. It could be argued that the board and responsible managers should be the 

ones deciding in what direction the firm should aim at, since the normally are the most 

qualified. In Polarbröd´s case, which is a family-owned business, Karin Bodin would 

hardly agree that her opinion should be fairly balanced with an employer hired for a 

year or two (which of course is not the case either). At VK, Sture Bergman believes his 

judgment in these issues will be good enough, and that it in the end it will result in 

happy and satisfied employees. However, all companies agree that managers must be 

engaged and involved to motivate employees when it comes to CSR. This will be 

further discussed as we discuss how these companies implement CSR.  
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6.1.2 The studied companies´ implementation of CSR 

 

When looking at how the companies’ of our study implement CSR from a strategic 

point of view, one can draw the conclusion that all studied companies practice both the 

stakeholder model and the shareholder-maximizing model to some extent. (Grafström et 

al., 2008, p. 32 and p. 65-88) Bostaden is probably the firm exercising the shareholder-

maximizing to the smallest extent. Even though they are not asked to achieve any profit-

maximization, it is obvious that a firm must collect some revenues to be able to operate. 

On the contrary, because of their owner-structure, they lean heavily towards the 

stakeholder model from a strategic point of view. Because of the light focus on making 

profit, much of their assets can be allocated for improving and investing in 

sustainability projects. Due to this fact, they have focused on implementing processes 

and routines throughout the whole organisation, which also is bearing fruit, according to 

their CEO. Analyzing SCA Obbola, Polarbröd and VK, the obligation to deliver profit 

is more apparent (why also the presence of the shareholder-maximization model is more 

apparent). These firms are having shareholders who expect returns on their investments, 

why also investments in CSR must be more carefully considered. Despite this fact, all 

companies are stressing the importance of caring for and looking after several different 

stakeholders. This is of course a difficult act of balance; on the one hand you are 

supposed to please shareholders that want to see the highest possible returns, and on the 

other hand you are expected to invest resources and responsibility whose returns are 

difficult to measure. 

 

Bostaden, Polarbröd and SCA Obbola all have plans of how to engage their lower levels 

employees according to their sustainability work. They all work with involving and 

training employees in specific programs regarding these questions. All these companies 

claim that the objective of this training is to make them commit to the goals of the firm, 

as well as being proud and happy to work within the organization. These three 

companies also use measurable goals and environmental standards to some extent, 

which further contributes to the credibility of their sustainability work. We believe that 

this way of working reminds of practicing CSR as a management idea, even though the 

companies themselves are not admitting it explicitly. On the contrary, VK is not 

involving their employees as the other companies, CEO Bergman is instead confident 

that he and his fellow managers will make the appropriate decisions in these matters. It 

is an interesting difference in arguments here. To reach motivated and committed 

employees, three out of four companies claim that the involvement of staff in early 

stages is very important. Meanwhile, the fourth company argues that as long as the 

decisions are well-grounded and sound, the employees will commit anyway. 

 

A question which is closely connected to how CSR commitments are communicated 

internally and externally is the one regarding what companies claim to do, what they 

strive against, and how they implement this in their business. Bostaden had some words 

of value which were supposed to guide the company towards a desired direction. 

According to Tapani, they have put a lot of effort to implement this in the organization, 

and she was pleased with the result at the moment. At Polarbröd, which also were using 

words of value, were not as far gone in their realization. At the moment, these words 

only existed on coffee mugs, and Bodin admitted that they have much to do before the 

meaning of these words can be considered carried out in reality. Bodin spoke about, big, 

costly investments and structural changes before some of their visions can be realized. 

Words on coffee mugs are supposed to be implemented for internal use, what about 
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external commitments? Bodin explained that Polarbröd are not sure what message they 

wish to communicate externally, and they are therefore careful not to be caught doing 

something different from what they actually do. To us, this argument is valid. The 

attention directed at CSR issues have increased significantly over the last years, and 

some companies could be prone to exaggerate their CSR commitments to achieve a 

boom in goodwill etcetera. However, just as Bodin argues, the consequences can be 

very negative if you are exposed of claiming to do something you are not really doing. 

Bodin has clearly thought about this, and even though she (and her company) is highly 

motivated and committed to take social responsibility, she will not jump ahead of 

herself.  

 

All examined companies understand that if you want motivated employees when it 

comes to CSR, you must have motivated managers. They are all agreeing that their 

managers are setting the standard for the other employees. Tapani at Bostaden claims 

that words on paper must be converted to action, while Gilenstam at SCA argues that 

management must believe CSR is important for it to be credible.  

 

The studied companies are all claiming that they have conducted CSR oriented business 

for a long time (the definition of “a long time” is however varying). Bostaden decided 

to fully commit as Tapani was appointed CEO for years ago, the beginning of the 

1990´s was important for SCA Obbola as they implemented environmental management 

systems, Polarbröd have lately intensified their commitment, and VK have conducted 

“CSR before the term was invented”, as Bergman expressed it. Despite the differences 

in how long they have been active in the area, it is clear that they all understand the 

importance of a long-term plan. For a company to implement their strategies fully, time 

is vital to make it successful. All of our studied companies claim to have come a long 

way in implementing their ideas, but also admit that there are still many improvements 

that can be made. We believe that there is no point in time when a company can claim 

that they have “done it all” when it comes to CSR. The business environment is 

constantly changing and a firm can therefore never argue that their work is finished. We 

have learned from our interviews that all four companies are aware of this fact and that 

they are committed to improving and developing their business within the CSR area.  

 

As we conducted our interviews, it became clear the all companies believe that they are 

having a responsibility to engage in sponsoring activities. At Polarbröd, Bodin argued 

that sponsoring cannot be something you do just because the firm has some money left, 

– it is vital for her firm. She also talks about the importance of deciding what to 

sponsor, and thus taking responsibility in the “correct” areas. Tapani at Bostaden argues 

in the same way, and explains that she has removed financial support for some sport 

clubs and associations. She explains that Bostaden wanted to be more “non-elitist” in 

their sponsoring engagement, and that it is important that children can benefit from their 

support. Bergman at VK is also of the opinion that sponsoring is necessary for his 

business. He is not making any special distinction between CSR and sponsoring, and 

there are some policies to follow when deciding on what to sponsor. It is foremost local 

sport clubs and associations that benefit from VK:s sponsoring, mainly through 

advertising space in the newspaper. One can argue that sponsoring is probably one of 

the easiest ways of conducting CSR. Sponsoring is commonly associated with financial 

support and the procedure of sponsoring is usually quite basic; decide upon what you 

want to support, and give away some money. But to our respondents, this is not enough. 

We get the impression that all companies are putting great effort of deciding what to 
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support, and it is important that the choice corresponds with the firm´s values, visions 

etcetera. To us, this seems important. One must remember that the firm´s business will 

be associated with the club/organization they support, and neither of our studied 

companies can afford negative publicity because of bad behavior from the organizations 

they are sponsoring. In this way, the firms are in one way demanding a counter 

performance, i.e. good behavior, in exchange for their financial support. As a result, it is 

likely that the firm´s employees will be proud and feel good about their employer 

(which, as we know, is important for our studied firms). 

 

We have learned that certifying according to an environmental standard is a difficult 

issue among the studied companies. Polarbröd are the only ones who have certified 

against the ISO 14001 standard which, in their case, emphasizes spoilage, spillage, 

transports and energy consumption. They have not considered the new ISO 26000 

standard but are not ruling it out. However, Bodin admits that it demands time and 

effort to certify. SCA Obbola, who are not certified to any special standard, have not 

brought the question of certification to the table. But, as Gilenstam clarifies, it is not the 

SCA do not want to certificate, is it just that they have not discussed it.  

 

In order to improve an organizations CSR work, Jutterström and Norberg (2011, p. 15-

17) talk about the importance of missions, visions, and measurable goals. Given the 

answers we collected we see that all four companies are using this approach to CSR in 

some way. Bostaden, Polarbröd and SCA Obbola are working with quantifiable targets, 

for example concerning their environmental impact.  In their business plan, VK:s 

mission and vision is not as concrete as the others. It is stated that the firm is supposed 

to do good to the community they conduct business in. This might not be any problem 

though, we argue, as every company is responsible for what they wish to focus on and 

some goals are easier to measure than others, just like in this case. It is of course easier 

to know whether SCA Obbola has reached their targets on carbon-dioxide omissions or 

not, compared to VK:s impact on Umeå and its citizens. But, we argue that as long VK 

believe they are running their business in the most efficient way, there is no need to 

establish certain objectives just because they are easier to measure.  

 

As Grafström et al. (2008, p.155) stated, scandals hurt companies a lot; except for 

damaging the company brand, financial loss often correlates with it. The four companies 

of our study all try to work in a proactive way, for example by being open and available 

towards stakeholder as they are trying to identify weak spots before they become too 

difficult to handle (more on communication in the communication part). Mayer et al. 

(1995, cited in Borglund et al., 2009, p. 18-22) identified openness as a key criterion for 

a company to gain credibility, thus we can draw the conclusion that this kind of 

behavior also increases their credibility. Mayer et al. (1995, cited in Borglund et al., 

2009, p. 18-22) also find integrity, or not taking (illegal) shortcuts, as one element of 

creating a credible organization. These easy-fixes may seem a bad way of trying to 

avoid scandals; following the law is something the companies of our study emphasize as 

important.  

 

The companies that we have studied are all very much part of the local community in 

Umeå. They act there and they also have close relationships to stakeholders in the city 

and its surroundings. Sundström (2009, p. 38-39) explained that this natural relationship 

can emerge in small towns where stakeholders are closely involved with each other. 

Often what is in the interest of one company, is also in the interest of many other 
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companies. This means a way of common understanding for the necessity of respecting 

each other existence (Sundström, 2009, p. 38-39). We believe that this theory can very 

well describe the behavior of the companies we have studied. 

 

6.1.3 The studied companies´ internal and external communication about CSR 

 

As we learned in the parts discussing interpretation and implementation, the strategies 

of involving employees in CSR matters are varying. So does the strategies of how 

communication about these issues is realized. At SCA Obbola, staff is being educated 

through a training program with an objective of increasing knowledge and 

understanding for SCA:s position on sustainability. Bostaden communicates their 

sustainability work to there employees through regular meetings. At Polarbröd, a 

process of discussing sustainability questions is going to raise awareness and make 

employees feel proud of how Polarbröd works. To us, this can be efficient ways of 

communicating about a firm´s CSR standpoint. On the contrary, Bergman at VK cannot 

recall that employees have participated in deciding anything concerning these issues, 

and they are not having any specific strategy of communicating about it to the 

employees. The reasons for this can, in our opinion, depend on many variables. The 

companies are operating in very different industries which mean different expectations. 

We also believe that the commitment of the CEO is important, which is in line with 

Jutterström and Norberg (2011, p.119-121) who mention that the top management´s 

commitment to the subject is of great importance for determining how well the CSR 

concept is going to be implemented throughout the firm. We got the impression that 

Tapani of Bostaden and Bodin of Polarbröd feel strongly about these issues and, as 

CEO:s, are committed to implement and realize their visions within their companies. 

This said, we are not saying that Bergman is not committed to VK:s CSR work, the 

strategy is just not that clear as in the other cases. 

 

When communicating with stakeholders, the companies of our study mainly use one of 

Morsing and Schultz (2006, cited in Grafström et al., 2009, p. 144-145) strategies, 

namely the stakeholder involvement strategy. All companies are trying to act in an 

open, proactive way; trying to engage stakeholders in a two-way communication. This 

might also be a good way of avoiding scandals. (Morsing and Schultz, 2006, cited in 

Grafström et al., 2009, p. 144-145). One example of this might for instance be letting us 

as authors of this thesis come and interview people at the respective company. 

 

Bostaden, Polarbröd and VK are refraining from marketing their SCA efforts externally 

through the use of, for example, media. They claim that it would affect their credibility 

if they would do this, as well as it would be negative to be caught doing something they 

are not (or, vice versa). SCA Obbola, on the other hand, are indeed marketing and 

communicating their sustainability activities. Gilenstam claims that it is of great 

importance to show customers and other stakeholders how they perform etc., in order to 

cope with competitors. This is an interesting contrast, why is it that three out of four 

companies are not interested in this kind of marketing, when the fourth argue it is vital 

for their business? We believe that the size of the company and the industry it operates 

within play a big part in this fact. As stated earlier in this text, the nature of industry that 

SCA are conducting business in has been target for criticism, which has resulted in 

stakeholders demanding that companies are able to show that they are following laws 

and regulations, as well as taking extra responsibility for their actions. This is not 

emphasized to the same extent as for the other companies in our study. We also believe 
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that since SCA is a worldwide player in its industry, it is not as dependent on one single 

branch´s performance. If the factory in Obbola would fail to meet a certain objective or 

regulation, it would probably not affect business significantly in other countries, or 

continents (given that the error is not of very large proportions). Polarbröd, Bostaden 

and VK are, on the other hand, operating in smaller scale and would therefore probably 

be caused more damage if something negative would happen to them. These companies 

are not operating at several markets either, why negative publicity could result in 

consequences for large parts of their business. In other words, as Polarbröd, Bostaden 

and VK are not enjoying the same conditions as SCA, they will have to be more careful 

of what they communicate. 

 

All companies admit that they see the benefits of having a third party, for example 

media, to report about the CSR engagements of their firm. All participants claim that 

the credibility and penetration power of the message increases in this case, compared to 

if the firm communicates it itself. Environmental certifications, and in the case of SCA; 

a sustainability index, also increases the credibility of a company’s CSR work. As 

Grafström et al. (2008, p. 92) stated, this very much has to do with the standards, laws 

and regulations that play an important role in how companies engage in CSR activities. 

Quantifying and putting numbers to CSR activities makes it more reliable. (Grafström et 

al., 2008, p. 92) Mayer et al. (1995, cited in Borglund et al., 2009, p. 18-22) stated four 

criteria that could strengthen the credibility of an organization. The criteria are ability, 

openness, integrity and benevolence; characteristics we have discussed throughout this 

analysis. As we have pointed out, all four of our studied companies are strong when it 

comes to these matters, making them seem credible. 
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 Bostaden SCA Obbola Polarbröd VK 

 

How the studied 

companies 

interpret CSR 

 

Defines CSR as 

“some form of social 

responsibility in the 

community, 

performed by 

companies”. 

Emphasizes the role 

of the ecological 

aspect in the Triple 

bottom line/ 

Brundtland model as 

their most important 

sustainability area. 

Do not have demand 

to make profit, should 

therefore invest in 

sustainability. 

 

 

CSR is a key issue for 

the firm. Focuses 

mostly on the 

environmental issues, 

to attract investors 

and customers. 

Separates between 

profit generating 

investments and 

investments due to 

government 

regulations. Must 

take responsibility for 

damages caused by 

company activities. 

 

Emphasizes the 

ecological aspect 

Triple bottom line/ 

Brundtland model 

when defining CSR, 

or sustainability. 

Realizes that they 

also must be 

economical to 

survive. 

 

Have their social 

commitments in the 

business plan. Has no 

explicit term for their 

commitments in this 

area. What is good 

for the community is 

also good for them. 

Are not separating 

between CSR and 

sponsoring. 

 

How the studied 

companies 

implement CSR 

 

Have clear directives 

from owners. Has 

program for involving 

lower level 

employees in CSR 

activities. Argues that 

there must be a long-

term commitment 

from managers and 

other staff. Have 

value words. 

 

Affected by SCA´s 

central organization, 

which promotes their 

sustainability 

commitments. Must 

comply with guide-

lines. Has plan for 

how to involve lower 

level employees. 

Controls pollution 

and noise. 

 

 

Has worked with 

CSR issues for a long 

time, but more 

intensively during the 

last years. Have 

program for involving 

lower level 

employees in CSR 

activities. Wants to be 

pioneer within the 

sustainability area. 

Have value words. 

Have no specific 

guidelines for their 

CSR activities. Has 

certified according to 

ISO14001. 

 

 

Have worked with 

CSR questions for a 

long time without 

concretizing it. Their 

main obligation is to 

follow the Companies 

Act, i.e. generating 

profits. It is important 

to help the local 

community and that 

their employees are 

proud of their 

employer. “It is not 

always better to 

maximize shareholder 

value”. 

 

How CSR is 

communicated 

internally and 

externally 

 

Communicates to 

employees internally 

to involve them in 

CSR questions. 

Believes word of 

mouth principle is 

efficient for external 

communication. 

Believes the message 

is more credible when 

a third party 

communicates it. 

 

 

Markets sustainability 

efforts to stay 

competitive. 

Employees are 

educated through 

training 

programs.Believes 

the message is more 

credible when a third 

party communicates 

it.  

 

Does not want to be 

caught doing 

something wrong 

(when they claim 

they do it right), 

which would be 

negative for the 

brand. Are not sure 

about what they want 

to communicate yet. 

Believes the message 

is more credible when 

a third party 

communicates it. 

 

 

Do not communicate 

CSR matters a lot 

internally. Believes 

the message is more 

credible when a third 

party communicates 

it. 

 

Table 1. Comparative table.  
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Chapter 7 – Discussion and Conclusion 

 
 

This section will add some concluding remarks to our three research questions. We will ccontinue with 

some ending words before we take a look at our findings from a broader perspective, the managerial 

implications from our findings, and our theoretical contributions. Lastly, we will discuss limitations of 

our study and make suggestions for future research. 

 

 

7.1. Conclusion 

 
As stated in the beginning of this thesis, the purpose of this study is to investigate how 

four companies in Umeå approach CSR. The next sections provide the answers to our 

three research questions, which have guided our study. 

 

7.1.1. How do the companies of our study interpret CSR? 

 

All four of our interviewees have interesting thoughts of CSR, and what it means to 

them and their company. However, they choose to interpret it a bit differently. 

Bostaden, Polarbröd and SCA Obbola all see the environment as their biggest concern 

whilst VK see their main CSR objective as doing good to society. What is common for 

the four companies are that they seem to put emphasize on CSR work where they 

believe they affect society the most. This seems to make sense. Making profits are seen 

as important for all of our studied companies, except Bostaden who tend to re-invest a 

lot of their earnings in sustainability projects. They thus heavily lean towards the 

stakeholder model. However, one might argue that their owners, the tax payers of Umeå 

municipality, would instead want Bostaden’s earnings to be kept by Umeå municipality 

instead of being invested with the discretion of Bostaden’s manager. Maybe this would 

benefit society more than if Bostaden invest this money? On the other hand, state or 

municipality owned companies often have the ability to be front runners when it comes 

to CSR issues because they have not got the same profit targets as privately owned 

companies. This might set an example and influence private and public companies to 

invest more in CSR. What is interesting from a local perspective is that all of our 

studied companies believe they have an obligation towards their local community in 

terms of doing well. As explained, they all have different ways of contributing and 

taking responsibility, but they all do. It could be argued that doing business in a small 

city has this effect on the local companies.  

 

7.1.2 How do the companies of our study implement CSR in their business? 

 

When implementing CSR, the companies of our study work with the areas they have 

defined as most important for them, CSR-wise. Consequently, Polarbröd, Bostaden and 

SCA Obbola try to reduce their impact on the environment. VK regard their biggest 

impact to society as how they behave, why their aim is to do good for society. What is 

common for all the four companies is that they see they core business as something 

which is good for society. Producing good products and taking care of their workers 

seem to be a way for them to implement their CSR vision. VK and Polarbröd agree that 

without doing any good in the day-to-day business, they cannot be an economic 

sustainable company and thus not be able to contribute to society. Bostaden is in a 
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different position since they are a municipality owned company with the economic 

power to conduct a lot of CSR work. SCA Obbola on the other hand believes that they 

are dependent on a well functioning CSR work to attract investors. With the exception 

of perhaps Bostaden, implementing CSR work like environmentally friendly processes 

is also an issue of money, since not being a profitable business would prevent them 

from do any CSR work at all. 

 

7.1.3 How do the companies of our study communicate CSR internally and 

externally? 

 

This question probably was the one where the answers from our studied companies 

differed to the widest extent. Bostaden, VK and Polarbröd all thought that marketing 

their CSR work would make it less credible. They believed that it was much better if a 

third party were to communicate it. SCA Obbola, on the contrary, is indeed 

communicating their CSR work as part of their marketing strategy. However, a big 

difference here is that they are a public company with many shareholders who might 

base their decision of whether to invest in SCA or not on the amount of emissions they 

let out. Bostaden, Polarbröd and SCA Obbola all communicate their CSR work to their 

employees. VK on the other hand does not, probably because they do not have a real 

CSR strategy. VK is also a special case since they are a newspaper, employing 

journalists, who might have the job to investigate how other companies work with CSR. 

 

7.2 Ending Words 
 

To sum up, a striking thing about the four companies of our study is that they have 

worked with sustainability questions for a long time without reflecting over it. But, with 

the increasing interest from stakeholders and media concerning these issues, the 

companies of our study have had to improve and also explain what their CSR work is 

and stands for. As in the business world as a whole, this topic takes an increasingly 

important role in the way a company conducts business. Larger companies, like SCA, 

often have better resources to define, implement and communicate what CSR is for 

them, even though a smaller company like Polarbröd might do it just as well. 

 

Reflecting over the stakeholder model and the shareholder-maximizing model one can 

ask the question whether it is up to companies to take more social responsibility or if it 

up to governments to regulate more? The trend is that companies have to adapt to the 

public’s expectations and thus take more responsibility on their own. This can clearly be 

seen in Umeå as well, even though there have not been any big scandals involving big 

companies for a long time. Karin Bodin of Polarbröd gave some fierce critique to the 

government for not supporting sustainability questions in general and environmentally 

ones especially. As consumers, investors, media and society in general have had a lot of 

impact on companies’ way of working with CSR over the last decennium, could not the 

government do the same? Maybe not by regulating more, but instead by offering tax 

reductions to them who really succeed with their CSR and sustainability work?   

 

As Umeå is a relatively small town, companies are highly visualized which makes it 

difficult to hide if companies do something bad. In that aspect companies active in a 

small town in a country like Sweden cannot afford to do any mistakes. A big company 

working in an autocracy far away might be able to get away with bad behavior (even 

though it gets more difficult for them as well) but that is unlikely to happen in a town 
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like Umeå. The size of the town furthermore makes two-way communication easier as 

you literally can walk into the office of most companies. In the same way as companies 

are getting more visualized, stakeholder´s are too. As companies often work close to 

their stakeholders, contact is more personal and mistakes on the behalf of the company 

might have personal impact for employees’ individual relations towards people of the 

public that they are close to.  

 

Grafström et al. (2009, 112-113) say that Swedish companies generally seem reluctant 

to market their CSR as they do not want to be seen as bragging about it or to be seen as 

executing a PR-trick. This might in some cases be a justified behavior, but in some 

cases not. Taking the case with Polarbröd as an example, would it not be possible for 

them to benefit more on all the good sustainability work they do? When speaking to 

Karin Bodin, CEO of Polarbröd, she said that she was given the advice that Polarbröd 

should challenge other companies to do good. Could not that be good, credible way of 

marketing, which also would benefit Polarbröd’s vision of wanting to be pioneers 

within the sustainability field? 

 

Could this be a general issue for other Swedish companies as well? Companies might be 

very good at CSR, but they do not want to promote it since they do not think it is 

perfect. It could still be better than most other companies when it comes to CSR work? 

Maybe Swedish companies have a competitive advantage here that is not being used? 

 

As companies in Sweden tend to be good at taking responsibility for their employers 

and often also for their economy, compared to other countries, the environment seems 

to attract a lot of CSR focus among Swedish companies.  

 

To finish up we can conclude that no matter how you define it, it is perhaps even more 

important to work with CSR as a local company, when your stakeholders are close to 

you and can judge your actions instantly. 

 

7.3 Looking at our Findings from a Broader Perspective 
 

Even though local companies historically might have taken a bigger social 

responsibility than many MNEs, it is getting increasingly important for them as well to 

communicate their CSR work. As big corporations set the standard, it seems that small 

companies have to follow as it affects their credibility if they do not have any 

information about their CSR work, regardless of the fact that they might work with it 

anyway. 

 

A trend seem to be that as the government of Sweden cut down on social welfare, which 

they historically have been generous with, companies have to take a bigger social 

responsibility to fill that gap. There is an on-going debate about this which started with 

large corporations but now also affects smaller, local companies operations. 

 

7.4 Managerial Implications 
 

When doing business in a small community it seems even more important for 

companies to have credibility and long lasting relationships. All of the companies of our 

study emphasize this important aspect of CSR. This might be something that MNEs can 

think of when trying to establish themselves in small places. If the people and 
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stakeholders of that place does not sincerely feel that the MNE takes responsibility and 

show respect to them it might harm them and in the end preventing them from 

conducting business at the place.  

 

7.5 Theoretical Contribution 
 

 Our study is a combination of a multiple-case study and a comparative study on local 

companies doing business in a local community. It can serve as giving examples to the 

CSR measurements a local company might use and the social responsibilities following 

when being an actor on a local level. Our study also describes the kind of intimate 

relationship that exists between stakeholders in a small town and that even though 

companies might have different goals for their CSR work it is hard to function in a 

small community without taking responsibility for the local community and 

environment.  

 

7.6 Limitations and Further Research 
 

In order to make our study more applicable to the society and business theories in 

general, we need to do more extensive research. Qualitative studies are in that sense 

limited since you cannot quantify your data in the same way as in a quantitative study. 

Suggestions to future studies would be trying to quantify our findings by making a more 

extensive research. Another idea might be to look further and research the kind of 

natural relationships between stakeholders, which we have explained might arise in a 

local community. 
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Appendix I 
 

Interview guide. 

 

The questions written in bold letter were the questions we decided to focus extra on. 

 

 

Formalities: 

 

1. Tell us about yourself, how old you are etc. Talk about your role within the 

company, how long you have been active in your role, and how long you have 

been active in the company? 

 

Interpretation and implementation of CSR 

 

2. What is CSR and sustainable business for your company? 

 

3. Are these questions important for your company? 

 

4. Are your employees accessorial in defining CSR and sustainable business? 

 

5. How important is it to engage your employees in defining CSR and sustainable 

business? 

 

6. How do you anchor your CSR commitments among your employees? 

 

7. How do you engage your employees to commit to CSR? 

 

8. What is your effect on the environment and community? 

 

9. How do you implement CSR and sustainable business from a regional and local 

perspective? What concrete methods do you use? 

 

Communication of CSR 

 

10. For how long have you worked with CSR? 

 

11. Who are you most important stakeholders? 

 

12. How do you communicate your CSR commitments to different 

stakeholders? 

 

13. Towards which stakeholders is it most effective to communicate against? 

 

14. Is it only through you own channels you communicate? 

 

15. Do you market your CSR commitments? 

 

16. If yes, how? 
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17. Is there a difference in communicating CSR commitment directly from the 

firm, compared to if a third party is communicating it? 

 

18. Does it affect the trustworthiness of your company? 

 

19. How do you believe your customers get information about your CSR 

commitments? 

 

General view of CSR and company’s role in society 

 

20. In what way do you contribute to the society? 

 

21. How do people benefit from your products/services? 

 

22. How do you reason when it comes to profit and CSR? 

 

23. What do you believe are your responsibilities towards the society? Is it only 

to make profit and obey laws, or is it something more to it? 

 

24. What is your opinion: is CSR considered to be a cost, or is it generating money? 

 

25. How do you decide what areas to focus on when it comes to CSR? 

 

26. Are you implementing matters of CSR within the whole organisation, or just in 

specific areas? 

 

27. Does your company have any special guidelines/corporate governance for 

CSR commitments? 

 

28. If yes, how is it designed? 

 

29. If yes, how is it implemented? 

 

30. If yes, is everyone at the firm familiar with the meaning of it? 

 

31. If yes, how do you communicate about it internally? 

 

32. ISO 2600, what do you know about it? Do you use it? 

 

33. There can be two ways of practicing CSR – through sponsoring and charity, 

or by implementing it in the core activities. What is your company´s view in 

that question? 

 

34. What is the objective with your CSR commitments? 

 

35. How do you believe your company can help Umeå, the region connected to it, 

and Norrland as a whole through your CSR commitments? 
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36. How do you believe the future looks like for your company´s CSR 

commitments? 



64 

Appendix II 
 

Transcription of interview with Ann-Sofi Tapani, CEO of Bostaden. 

 

The interview was held May 3, 2012, at 14.30, at the head office of Bostaden. 

 

 

Jacob Bergman: Börja med att berätta lite om dig själv. 

 

Ann-Sofi Tapani: Jag fyller 60 om två veckor. 

 

J.B: Grattis i förskott! 

 

A-S.T: Tack! Och jag har jobbat som VD sen, jag började 2008 i februari, så det är fyra år kan 

man säga. Innan dess så var jag skoldirektör för gymnasieskolorna och vuxenutbildningen hade 

jag också under, och svarade på arbetsmarknadsfrågorna också. Innan dess, och där var jag då i 

fyra, drygt fyra år och före det var jag kommundelschef i Holmsund/Obbola. 

 

J.B: Okej. 

 

A-S.T: Hade alla områden då från barnomsorg till, ja, kultur, fritid och skola och så vidare. 

Individ- och familjeomsorg och så. Så jag har varit i kommunal verksamhet i princip, väldigt 

länge. Ännu tidigare så jobbade jag 14 år med kollektivtrafikfrågor. Planering och 

trafikplanering och så. Så det är en variation, kan man säga, i området som jag har funnits i. Och 

ingenstans har jag egentligen haft några expertkunskaper, utan det har varit chefskapet som jag 

har haft som mitt kunskapsområde om man säger så. Fastighetsbranschen känner jag, kunde jag 

inte, inte från som en byggare, men däremot läste jag samhällsplanering på dåvarande, vad heter 

det, förvaltningslinjen på socialhögskolan. Så ser min, vad var det mer du ville veta? 

 

J.B: Nä, det var ungefär det, det blir, tror vi fångade upp allting där. Om man säger såhär då: 

Vad är, nu kommer det vara så att vi kan båda använda CSR och hållbart företagande, att det går 

lite in i varandra. Om man säger, vad är CSR och hållbart företagande för er här på bostaden? 

 

A-S.T: CSR är ju en beteckning på ett sätt att visa någon form utav socialt ansvar i samhället 

från företagens sida. Jag väver in hela tanken kring hållbarhet i, vi har ju hela vår affärsplan som 

vi gör utgår ifrån de tre hållbarhetsaspekterna - det sociala, det ekonomiska och det ekologiska. 

Jag har alltid haft ett stort intresse både för den ekologiska utvecklingen och på något sätt så är 

ju i den här branschen, som handlar om att bygga och att jobba med bostäder och människor 

väldigt nära och, vad ska jag säga, det är ju det närmaste man kan komma människor, det är att 

jobba med deras hem egentligen. Fast man inte går in i dom så finns man ju där som 

fastighetsägare och dom här aspekterna bygger vi hela vår verksamhetsplan på. Affärsplanen 

bygger på dom, våra mål, verksamhetsmål tas utifrån dom aspekterna, så när vi beskriver till 

styrelsen hur vi har uppfyllt målen så säger vi att de sociala målen, dom ekologiska målen och 

de ekonomiska målen. Och det bygger på att det ska vara långsiktigt hållbart, därför att 

fastigheterna håller länge, dom ska finnas, alltså förr byggde man ju för flera hundra år, nu 

bygger man, man pratar 50 år i avskrivningstid och sådär. Men ändå, det handlar om långsiktig 

hållbarhet och i det här, för att kunna få en helhetssyn i företaget, så räcker det inte bara med att 

ständigt diskutera de ekonomiska resultaten, de ekonomiska aspekterna, man måste lägga in det 

i ett sammanhang, därför att en kortsiktig ekonomisk, ett kortsiktigt ekonomiskt beslut, det kan 

leda till väldigt negativa konsekvenser för de andra delarna. Så det måste hela tiden vävas 

samman. CSR kommer in i bilden på ett naturligt sätt att, genom att vi har då 15 400 lägenheter, 

säg att, kan vi kanske beröra, direkt berör 30 000 människor på något sätt. Bland dom finns 

barn, äldre, de som är i full karriär och så vidare, väldigt skiftande grupper av människor. Det är 

ganska naturligt att jobba utifrån CSR-perspektivet, men jag tycker inte riktigt, alltså jag vill att 
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det ska finnas ett äkta engagemang som är kopplat till verksamheten, inte liksom ett ”i-största-

allmänhet-CSR” för att man kan, man kan göra någon form utav PR för det. 

 

J.B: Jag kommer tillbaka till många av de grejerna du sa nu också. Du kommer få mer frågor. 

Nästa följdfråga var om dessa frågor är viktiga för er, men det tolkar jag som att, att dom, dom 

är. Hur är det med era anställda? Är dom med och definierar vad som är CSR och hållbart 

företagande för er, eller vad som är CSR för er? 

 

A-S.T: När vi tog fram värdegrunden, alltså vi hade, det fanns ingen uttalad värdegrund för 

Bostaden när jag kom. Så en utav dom, jag tror nämligen väldigt mycket på att det bästa jobbet 

utförs om människan har en stark motivation, känner samhörighet med det den jobbar med. Och 

för att kunna få någon form av samstämmighet så måste man diskutera vilka värderingar man 

ska jobba efter. Jag har också upptäckt under alla år att, att när det uppstår situationer där 

människor har både befogenhet och ansvar, men kanske en, det kan vara en krissituation eller 

någonting som uppstår, så har man fastställt värderingar för inom vilka ramar man har rätt att 

röra sig, alltså vilka beslut får jag fatta kring en svår situation för en familj till exempel. Om jag 

vet att de här värderingarna gäller för oss så är det lätt där för mig att fatta beslut och våga göra 

någonting än om dom inte fanns. Så att värderingsfrågorna har vi diskuterat och vi började 

faktiskt med att prata med medarbetarna eftersom att vi var många som var nya i 

ledningsgruppen. Pratade med medarbetarna om, vad tycker du, vad står Bostaden för? Vad är 

det för dig? Och det som vi kunde sammanfatta det som, det var, man lyfta upp ordet omtanke, 

alltså vi, vi, vi tycker att det är viktigt att göra bra saker för dom som bor hos oss, alltså vi har 

en slags omtanke om våra bostadsområden och vi har en omtanke om husen och sådär. Så där 

har vi med, omtanke finns med som ett värde, ett värdeord. Sen var det också alltid en 

diskussion om att, ja men vi måste behandla folk lika, det får inte vara någon, alla människor 

har ju samma värde. Och det var en väldigt, det är en väldigt viktig diskussion, för den 

återkommer både när människor söker en bostad och hur man behandlar dom ute, att man inte 

ska behandla folk utifrån varken social status eller utifrån annan bakgrund. Det kom fram. Så då 

har vi med det – människors lika värde finns med. Och sen har vi, i denna omtanke så finns 

också omtanke om, det är i tre steg, omtanke om fastigheterna, om miljön och om människorna. 

Alltså tre steg där. Sen så har vi också med en sak som inte kom fram direkt, men som jag ville 

ha med själv och det är öppenhet. Därför att öppenhet, den har vi diskuterat mycket därför att 

den, det är också den man kanske internt diskuterar, men vi måste ju ha en öppenhet mellan 

varandra och de här med informationsflöden och så vidare. Så öppenhet, den kom med. Men 

den sista då, som heter affärsmässighet, det var också något som personalen tog fram. Ja, men 

på Bostaden brukar vi alltid försöka göra, det ska ju vara bra beslut ekonomisk och det ska hålla 

det här med affärsmässighet, vi måste ju ha ett bra resultat, och vi försöker vara affärsmässiga i 

vårt sätt och, så vi tog med det, och det är egentligen inte någon, vad ska jag säga, direkt väv-, 

vad ska man säga, värdegrundsladdad epitet, men det är ändå någonting som man tog fram från 

personalens sida och vi sa det att, det är klart affärsmässighet, det uppstår ju om man fattar goda 

beslut utifrån de här tre aspekterna och om man har smarta lösningar på svåra problem, så att det 

blir även ekonomiskt lönsamt. 

 

Daniel Bäckström: Det kommer av sig själv kanske? 

 

A-S.T: Ja, precis. 

 

J.B: Hur, nu har du ju... 

 

A-S.T: Långt svar på en kort fråga. 

 

J.B: Nä, men det är bra, det är jättebra. För då får vi lite det som har hänt utanför också och så 

här, men nu blir det lite samma fråga igen, men hur viktigt är det, du svarar ju lite halvt på det, 

men att låta de anställda vara med och definiera det här? Som du sa. 
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A-S.T: Ja, det är just det att man ska, alltså, kommer jag och säger att nu ska vi ha de här värd, 

det här är vår värdegrund och bara levererar det, då tror jag inte att det kommer få någon 

respons. Det kommer bli ord, men det kommer inte ha något innehåll. 

 

J.B: Hur gör du då för att, om du säger att, dels det här att dom anställda var med och formade 

det här, men hur gör ni rent konkret så att, engagerar dom anställda inom CSR? 

 

A-S.T: Vi har ju alltid, vi har ju regelbundna APT-träffar. Våra ledare har ett tydligt uppdrag att 

frågeställningar, som dom här, dom ska tas upp i arbetsplatsträffarna där alla, varje medarbetare 

deltar i någon arbetsplatsträff med sin närmsta ledare. Och vi har ledarträffar, där träffar vi 

ledarna från ledningens sida, i högsta ledningens sida, det finns en tre nivåer då, och det 

uppdraget har dom, och sen jobbar vi också väldigt mycket kring hur, vikten utav att, i den här 

affärsmässigheten ligger ju också i att, för att vi ska ha en bra kundnöjdhet så räknas vårt 

beteende in i hur vi behandlar våra kunder. Både dom är på väg in och dom som finns hos oss. 

Vi mäter också, när vi gör kundundersökningar så mäter vi om det, om man som kund har 

uppfattat, både dom som står i bostadskön och dom som är i, bor hos oss, om dom har uppfattat 

våra grundbegrepp och sen räknar vi upp dom och sen frågar vi ”anser ni att vi lever upp till 

dom?” i konkret handling. Och det som jag blir så jätteglad över, det är att, nu när vi har hållit 

på med det här i två år drygt, kanske nästan tre, så har vi en hög siffra för det, och det sa även 

företaget som vi använder enkäten, alltså det, Sondera heter dom, dom sa att det var ovanligt 

högt. Så det har slagit igenom på det viset. Men det kanske, vad var nu ursprungsfrågan? 

 

J.B: Ja, men det var ju det, hur gör ni för att engagera de anställda in om CSR. 

 

A-S.T: Och det gör ju att, det sättet att, och se också att man, vi är ganska nära varandra, det 

uppstår alltid diskussioner om, när det gäller dom här frågorna om våran, vår roll i samhället, 

för det är det handlar om då. Bostaden har ju en specifik roll eftersom att det är ett kommunalt 

ägt bolag som startades utav ägarna, kommunen, fullmäktige för att tillgodose 

bostadsförsörjningskraven som kommunen har, men samtidigt också att vi ska vara ett verktyg 

för att man skulle kunna sträva efter områden som inte siligerar att det skulle finnas bostäder till 

alla och så vidare va. Så det finns i grunden en viktig samhälls-, ett samhällsuppdrag hos oss, 

samtidigt som lagstiftningen idag sedan ett år tillbaka säger att vi måste leva utifrån att vara, ha 

samma marknadsmässiga villkor och samma marknadsmässiga mål som de privata 

fastighetsägarna. 

 

J.B: Okej, om man säger så här då, ur större perspektiv kanske, men om du tänker på, vad har ni 

för påverkan på miljö och samhälle, om du tänker både negativt och positivt. Hur påverkar ni 

skulle du säga? 

 

A-S.T: Vi påverkar, alltså det vi gör, det som vi har närmast oss, det är det vi, vi finns i hela 

Umeå i princip i alla bostadsområden, det är ju Teg som vi inte finns så mycket i, och det är det 

närmsta miljön som vi kan påverka. Vi bidrar med olika sätt, dels genom att vi har egna projekt 

när det gäller dialog, bygga, alltså jobba med bostadsområdena så att de bli trygga. Vi gör 

trygghetsvandringar, vi gör olika insatser för att man ska känna sig, må bra i området, men vi 

gör all vår sponsring, vi har en särskild sponsringspolicy som tydligt talar om att vi ska vända 

oss till, vi ska sponsra föreningar, evenemang, organisationer som förbättrar livsmiljön för dom 

barn och unga som finns i våra bostadsområden. Där går vi ibland in och gör extra insatser, och, 

men vi, vi försöker hålla oss till just Ersboda, Ålidhem, Umedalen, alltså de här områdena där vi 

vet att det finns många unga som, kanske har svårare än på några andra ställen. Och där vi har 

ganska hög andel också av bostäder. Så att, där riktar vi våra insatser, sponsringen är riktad. Jag 

har tagit bort allt som har med vissa idrotter som är, som inte har de här ungdomarna. Och så att 

vi har minskat på elitidrottsinsatserna utan vi försöker jobba med basic mer. 

 

J.B: Du svarade lite på det här, för nästa fråga är, vad är det för konkreta grejer ni gör? 
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A-S.T: Det är en sån sak. Sen när det gäller miljön, om det nu ska gå in i CSR vet jag inte men, 

den är ju, har ju lite grann en annan dimension, ehh. 

 

J.B: Man kan tänka hållbarhet? 

 

A-S.T: Ja det är ju, hållbarhetsaspekten är vi ju i högsta grad delaktiga i det, och det var ju 

mycket när jag började 2008 så var det, jag hade jobbat i många år tidigare med miljöfrågor 

utifrån transportsystemen, och var väl bevandrad i de här med vad som händer med 

uppvärmningen och Co2 och energifrågorna och sådär. Och därför tog jag direkt fram ett enkelt 

miljöprogram för miljöfokus där jag sa att de här områdena måste vi gå in och försöka, utifrån 

våran situation, med dom möjligheter som vi har som fastighetsägare och byggare, att göra vårt 

och dra vårt strå till stacken, men också göra det så att det är ekonomiskt hållbart. Så att vi har 

ju program både på, i byggande, när det är energifrågor, energibesparingarna. Vi har 

energieffektiviseringarna och vi har för avfallsfrågorna, vi har för kunskap och engagemang, där 

vi också ställer frågor, uppföljande frågor i våra kundenkäter, om man är medveten om vårat 

program för miljö. Vi bygger miljöanpassat så mycket vi kan, ehh, våra nya fastigheter har de 

lägsta energivärdena, väldigt låga energiförbrukningsvärden, vi bidrar i olika projekt med att 

underlätta för människor att påverka sin miljöbelastning. 

 

J.B: Står det på husen det här också? Vad det här för...? 

 

A-S.T: Joo det finns i alla, vad gäller energideklarationen, det var ett statligt beslut att alla 

fastighetsägare skulle genomföra energideklarationen, det var väl starten att många kanske 

började, det uppstod många företag som erbjöd "vi gör den här undersökningen" i 

energideklarationen, sen kan vi föreslå åtgärder för er. Nu var ju det mycket teoretiska 

beräkningar man gick på, och man tittade på ritningar och så gjorde man en teoretisk beräkning. 

Det vi har gjort är at vi dels mäter reellt i fastigheterna, sen tar vi till åtgärder, sen mäter vi igen. 

Och i, vi jobbar kanske lite annorlunda med dom frågorna. Men, vi har köpt fem vindkraftverk, 

därför att det finns en övertygelse att hos oss, även om det tagit lite tid att, få in det men 

styrelsen var med på det ganska snabbt, att vi ska ha förnyelsebara källor och framförallt 

säkerställa energiförsörjningen, det är en energikälla som vi själva vet... och kan påverka själva. 

Så vi äger fem vindkraftverk. Och där var det också ett perspektiv som har lite grann i 

anslutning till hur vi agerar inom vårat närsamhälle, då jag sa att, dom här, köper vi 

vindkraftverk så ska de finnas inom den kommunala gränsen, inom kommunen. Dom ska vara 

prövade i 1,5 år minst, alltså de ska vara testade, ha varit i drift. Dom ska finnas i ett område där 

människor gillar vindkraftverk. Det är viktigt, därför att jag vill inte att vi köper vindkraftverk 

där dom som bor där omkring är motståndare till det. Så därför valde vi Hörnefors. 

 

J.B: Jag tänker på, om vi tar en sista fråga på det här med regionalt och lokalt perspektiv. Hur 

gör ni när ni bygger, och liksom upphandlar och såna här grejer, ser ni lokalt då också eller? 

 

A-S.T: När det gäller upphandling så är vi strikt styrda av LOU. Och nästan alla våra 

upphandlingar genomförs ju via, med EU-perspektivet 52, det ska ut i hela Europa, så det är 

stora upphandlingar. Så, det vi försöker styra, där har vi ju sagt, lagt ribbor när det gäller 

miljökraven, max 65 kilowattimmar per år är vårt streck för energiförbrukning i nya hus. Vi 

tittar också på, där vi inte har nåt fram än är att, höga hus bygger man oftast med betong, 

samtidigt som vet att det, åtminstone många anser det att trä är mer, vad ska man säga, har en 

bättre livscykelpåverkan så att säga, än vad betong har. Så det har vi inte kunnat styra det på det 

viset. Men däremot försöker vi styra till att det ska vara bra material för, för, som klarar sin 

livscykel, bedömningarna på ett bra sätt. Det behöver inte alltid vara det allra bästa, man måste 

lägga nivåerna så att det ska vara ekonomiskt möjligt att bygga till rimliga hyror. Eftersom 

hyressättningen, det är ju nästa fråga om vi pratar om det här med samhällsansvar, så är det här 

med att vi skulle kunna ta Ålidhemshusen, risa dem, blåsa ut dem helt och hållet och så helt nytt 

inuti, och så höja hyrorna med 60 %. Så att det är också ett ställningstagande som vi har tagit. 
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J.B: Det måste ändå vara en liten trade-off för at nån gång så måste ni ju, sätter ni av pengar då 

för nån gång så måste man ju börja renovera dom? 

 

A-S.T: Det finns, alltså, man kan säga så här, både att vi gör alltid en viss underhållavsättning i, 

det är inte som ja, bor du i bostadsrätt så finns det en underhållsfond för varje, den och den, utan 

det finns en generell, vi skriver av, vi har ett överskott, vi har ju en, ett krav från ägaren på viss 

vinst och viss soliditetsökning och så vidare. Vi har under årens lopp ändå haft bra resultat och 

kan därmed också göra lite mer insatser. Det är ju också i, vi tillhör ju ett företag som inte kan 

sätta priset bara så här, nu har vi fått dom här kostnaderna så nu höjer vi priset, vi ska ju 

förhandla dom med en motpart varje gång, vi kan inte, det är en förhandling, det kräver en 

förhandling, och det gäller ju för oss att hitta nivåer som fungerar och det är ju så att 

hyresgästerna har ju, det finns ett system som beskriver vilka åtgärder som ger en 

standardhöjning, ger möjlighet till hyreshöjningar. Däremot om vi ersätter funktioner för att 

dom ska fortsätta fungera, till exempel avloppssystem, om vi ersätter dom bara så är det ju inte 

så att standarden har höjt för hyresgästen, då får vi inte ta det på hyran. Så det här är lite, det här 

är lite problematiskt ibland. Därför att ibland är det som vi ska sätta in betydligt dyrare än dom 

pengar som vi har fått in från de här gamla systemen, som har legat i hyran. Det som 

installationskostnaderna har ju ökar med 50 %, 60 % de senaste åren. Det är klart att det är svårt 

att få dom där pengarna att räcka till. 

 

J.B: Om vi kikar på hur ni kommunicerar CSR, som en huvudrubrik, hur länge har ni arbetat 

med de här frågorna? 

 

A-S.T: Sen jag började, 2008. 

 

J.B: Och innan det var det inte alls lika mycket eller? 

 

A-S.T: Bostaden hade nog en lite annan bild utåt tror jag, jag har fått höra det efteråt, det märks 

att vi har ändrat. Vi gjorde om vår grafiska profil, v har gått ut väldigt mycket, vi har skapat en 

ny webb, vi har skapat kundtidningar, vi har mer dialoger med hyresgästerna, vi har en policy 

kring hur vi bemöter kundklagomål, som är tydliga med att det allra viktigaste är att kunderna 

får besked, hur tas det här hand om. Sen så återkommer man men vad man lyckats göra, det är 

inte alltid man kan göra något åt. Vi har jobbat med det sättet alltså, så gör att kunden har på 

något, dom ska känna att vi, vi bryr oss om, och att vi gör något, vi tar deras ord på allvar och 

att vi gör nånting. Så att, och jag tror att fanns ju säkert innan också, alltså, dom, personalen 

hade ju lyft fram det, men jag tror inte att man gjorde så, det var inte nånting man visade utåt på 

samma sätt kanske. Och vi gör ju inte heller, vi gör ju inga jättekampanjer i pressen med reklam 

för att vi gör si och så, vi har väldigt lite av det. 

 

J.B: Men hur, om man säger så här, hur kommunicerar ni det här CSR-arbetet till era olika 

intressenter. Inte som marknadsföring då kanske, utan till kunder, anställda, leverantörer? 

 

A-S.T: Att vi tänker hållbart, det har, alla, vi har genomgångar årligen med våra medarbetare, 

och vi gör mätningar, vi ställer frågor till våra kunder varje år. Vi redovisar det, ligger alltid på 

webben och vi redovisar det alltid också. Och när det gäller medarbetare har vi en process kring 

hur kring hur vi hanterar medarbetarenkäten med ordentliga genomgångar, både i helhet och 

varje ledare tar sina. Och där går man igenom frågorna, och när det gäller kunderna så redovisar 

vi så att dom kan uppfatta och se hur det ser ut. Vi kommunicerar det ju i olika sammanhang, i 

olika sammanhang där vi finns med. När vi finns med i många projekt där vi är i nätverk till 

exempel där vi också berättar om det här om tillfälle ges, vi kan ju bli inbjudan till såna saker 

och såhär. På universitetet var det ju i år, på samhällsplanerarprogrammet, vi har min 

fastighetschef på andra, alltså vi har väldigt, vi har ju kontakt med universitetet på olika sätt. Vi 

träffar studentkårerna regelbundet, kårordförandena, och i alla sammanhang, vi har redovisning 

i fullmäktige en gång per år, och vi kommunicerar även ut till ägarna. Så att, vi använder dom 

kanaler som naturligt finns till förfogande, däremot har vi som sagt, som jag sa, specifikt... 
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J.B: Skulle du säga att det enbart är genom era egna kanaler eller även genom annat också, typ 

media? Eller liksom... 

 

A-S.T: Media har vi, vi annonserar inte, vi har, vi gör till exempel Vasaplan, var vi bland de 

första som gick med på, gick in i, där vi medverkar på olika sätt, och, det är ju en tidning som är 

till för att få skapa lite resurser för de utsatta i Umeå, som är verkligen en contradiction situation 

för dom är hemlösa och vi har en massa bostäder. Men alltså, vi har också social, vi har 400 

lägenheter avsatta för sociala avtal, så att vi har ett samarbete med socialtjänster där dom 

disponerar dom 400 lägenheterna, vi tar alltså utav beståndet och säger att "här har ni dom, ni 

kan disponera dom". Sen har vi ett avtal så dom betalar och ser till att vi får in dom här hyrorna, 

det måste vi ju naturligtvis. Det finns alltså en, faktiskt en, vi jobbar jättemycket kring 

inkassofrågorna, vi har ju väldigt många, det märks ju nu, dom här senaste året, det blir fler och 

fler människor som inte klara av att betala hyran. Där har vi haft olika insatser till, där vi kört 

tillsammans med Kronofogdsmyndigheten, och haft ett program där vi, när vi märker att unga 

människor inte, det börjar släpa efter, så tar vi kontakt med dom istället för att dom ska ha 

ångest varje vecka och fundera på. Så tar vi kontakt med dom och beskriver vilka möjligheterna 

är och hur det ser ut och om man kan avbetala och vi tillåter avbetalningsplaner i lägen där vi 

ser att det är möjligt att... och så vidare. Men sånt här är ingenting som vi annonserar om utan 

det här gör vi så att säga. Men det ger tillbaka ändå för att dom kunderna som fått det här 

bemötandet, dom i sin tur delar ju det med sig till andra, det är lite grann så här att, jag vet inte 

om det är att, nånting bra delas med sig till åtta personer till. Men alltså, det är, men just den här 

delen i våran verksamhet gör saker på ett sätt som underlättar för dom som behöver stöd. Vi 

kommer aldrig gå in och fungera som socialtjänst liksom, och vi kan aldrig gå och säga att här 

ska det bo den här typen av människor, det är en öppen, alltså själva hyresutbudet ska vara 

öppet för alla att söka, vi ska inte styra det. Vi har ibland fått frågor om man, "kan ni inte bygga 

för de som är skötsamma, dom som är nyktra, som inte röker", det kommer aldrig på frågan, 

skulle aldrig göra något sånt. Det är en fruktansvärd tanke tycker jag, var går nästa steg, dom 

som väger mindre än, har ett BMI som är så här, eller var drar man strecket, jag tycker det är 

otroligt farligt att gå in i såna situationer. 

 

J.B: Är det skillnad på att om ni skulle kommunicera såna här saker direkt, eller om en tredje 

part kommunicerar det, påverkar det er trovärdighet? 

 

A-S.T: Alltså, på något vis så, alltså, jag, det ska finnas, på nåt sätt synas indirekt i en aktion 

eller event eller i, det kan vara något vi satsar på och man skriver om det så satsningen, men det 

ska inte vara liksom, det ska vara en indirekt upplevelse som kommer till dem som läser det, hör 

om det. Om vi tar det vi gjort på västra Ersboda, vi har jobbat stenhårt för att få den stadsdelen 

att återigen blir en riktig levande stadsdel, där vi agerat för att få ihop aktörer, vi har byggt för 

att man ska kunna ha verksamheter där som man inte kunde ha förut, som vänder sig till dem 

som bor på Ersboda. Och det är ju nånting som är både affärsmässigt bra men det är ingenting 

som vi får tjäna pengar på första åren precis. Men det handlar om, för oss ett långsiktigt 

tänkande, om vi inte ser till att den här stadsdelen återigen blir ett bra stadsdelscentrum som 

funkar, så kommer dom bostäder vi har i området att få det, det blir en mindre attraktiv stadsdel. 

Så det finns ju den här affärsmässigheten i botten, det finns ju i all CSR, i företag. Jag ser det 

inte som att vi går ut och säger att "här har vi gjort en jätteinsats för..." vi hade ju naturligtvis 

kunnat tala om att det är ett lyft för Ersboda som område. Men den bygger ju på att vi har fått 

aktörer att samarbeta med varandra, och därmed kunnat dela på, jaa, olika saker, ta kostnader 

för varandra. Och där har vi varit en aktör indirekt men det du tar upp om att en tredje part tar 

upp, skulle skriva om det, det är okej om nån skriver om det men jag tror inte på den här där 

man... där man går ut och säger "titta på oss, vad vi är, vi gör så här för att vi...", om du förstår 

vad jag menar. 

 

J.B: Ni blir inte trovärdiga då på något sätt?  
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A-S.T: Nej. 

 

J.B: Du säger samtidigt att ni inte bygger några särskilda... samtidigt, ni måste ändå på något 

sätt... 

 

A-S.T: Målgruppen? 

 

J.B: Ja, exakt. Jag tänker typ på Öbacka strand. 

 

A-S.T: Där tänkte vi faktiskt bygga trygghetsbostäder för äldre över 70 år. Därför att det fanns 

en lagstiftning som gav en möjlighet att söka statliga stöd för då hade vi kunnat hålla ner 

hyrorna där. Det finns ett behov, 65+ ökar i antal till 2020, ganska kraftigt i Umeå. Men det 

gick, för de tyckte det var för dyrt i alla fall. Och dom som, vi var tvungna att öppna då för kön, 

stora kön, så vi öppnade den för alla, och dom som då flyttade in där var många under 30, som 

slår ihop sig några stycken, som delar och så där. Så att, och en del etablerade och en del 

studenter och så där. Vi ser ju att det här med att bestämma att här ska det bo 55+ eller att här 

ska det bo... det som är ända so har varit styrt så har varit studentbostäderna som var enligt, för 

att vi fick, man fick särskilda lån när man byggde dom, det är ju 90talet, 2000-talets början 

kanske, men det försvann ju. Så nu när vi bygger så bygger vi inte för studenter eller vi bygger 

inte för 55+ eller nånting, utan vi bygger lägenheter och dom har olika storlekar, och dom har 

olika standard, kan ha. Vi diskuterar standard därför att det har med lägesfaktorn att göra, har du 

en lägesfaktor som är väldigt bra. Ändå är inte våran på Öbacka, det är ingen sån där 

lyxstandard, det är det inte. Men eftersom det ändå, alltså dom där, man kan kanske diskutera 

mer kring tillvalsmöjligheter och såna saker, den diskussionen pågår hos oss också. Hur ska 

man, hur ska man göra det här så att man kan ha ett utbud som är rimligt från, särskilt, det är så 

här att hos oss är det bara 7 % som är 65 och äldre, som bor hos oss. Utav dom som bor hos oss 

är 7 % som är äldre, resten är under, och väldigt många, nästan 50 % är under 30 år, som bor 

hos oss. Vi har 72 % av våra lägenheter ligger på en genomsnittshyra, ibland detta, så hyfsat 

låga hyror. Det är bara 3 % av dom vi har som har dom här hyrorna som du refererar till, typ 

Öbacka strand. 

 

J.B: Det är bara intressant att veta hur ni tänker kring... 

 

A-S.T: Vi tänker på det. Och det är inte så lätt... 

 

J.B: Och därför det ju som inte heller till för alla? 

 

A-S.T: Nej precis, nää man måste ju tänka på, jag menar också, vi säger ju, eller Umeå som stad 

som en marknad där det finns andra aktörer också, vi måste ta hänsyn till vad de har för roll 

kontra till vad vi har för roll. Och vi har idag 45 % av hyresmarknaden, men vi har 35 % utav 

totala bostadsmarknaden, vilket i och för sig är ganska mycket. Det är ju ändå andra aktörer som 

är den större sammanlagda delen. 

 

J.B: Vilka är de viktigaste intressenterna för er? Och en följdfråga på det, vilka intressenter är 

det mest effektivt att kommunicera mot, om du tänker typ på att ni ändå vill ha ut ert CSR, man 

vill ju som företag att folk ska veta att man gör bra grejer? 

 

A-S.T: Vi har alltså en vakansgrad som är på 0,3 %, den är ju nästan obefintlig. Så om man 

tittar på intäktssidan så är det ju så egentligen skulle vi inte behöva, alltså våra hyresrätter blir, 

dom har kunder, vi får kunder. Men, om man tittar på att Bostaden ska behålla, alltså långsiktigt 

ha en, man ska ha en positiv bild av Bostaden, jag tror att det har betydelse i sig att det finns en 

positiv bild, dels så blir det roligare att jobba och det blir faktiskt mer hållbart om vi får behålla 

hyresgäster, kanske minst rotationen, alltså rörligheten, det minskar kostnader och så. Alltså 

marknadsandelar kontra efterfrågan så, så sitter vi väldigt tryggt om man säger så. Men då 

handlar det mer om att, att ha den här långsiktiga bilden av Bostaden som företeelse och företag, 
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hur ser man på det för att, även för att kunna göra projekt som är lite mera riskfyllda. Och dom 

intressenter, alltså egentligen är det så, att intressenterna, om vi skulle gå på våran sökdatabas, 

bland våra sökande, så är det 66 % under 30 å, alltså unga människor. Vi kan säga att Bostaden 

är väldigt mycket till för de unga. Men samtidigt är det ju så att vi har ett behov av at få en 

större mångfald om man säger så, alltså, mer olika åldrar och kategorier och så, så egentligen är 

det ju Umeås befolkning i sin helhet på något sätt, alltså Umeå, Umeå är inte större än att man, i 

Umeå, så, ett företagsnamn är ju liksom ganska lätt att sprida i hela Umeå, så att Umeå 

invånare, därför att indirekt så är de även våra ägare, sen är det ju våra ägare, eftersom det är en 

politiskt styrd, det får man komma ihåg att det är skillnad här. Vi har ingen styrelse och inga 

aktieägare som är intressenter på det viset utan det är egentligen då Umeå kommuns invånare 

som motsvarar det som motsvaras av er grupp med aktieägare som vill ha ett resultat va.  Så att 

på det viset är egentligen den politiska arenan också en viktig intressent för oss, det är ju dom 

som genom, fullmäktige har ju utsett en styrelse som är Umeå kommuns företagsstyrelse, och så 

har vi en egen styrelse, bolagsstyrelse, för Bostaden, men vi, ägardirektiven kommer från Umeå 

kommunföretag. Så en politisk styrning och det får man komma ihåg när man pratar om just den 

här frågan. 

 

J.B: Intressant att du säger det. Hur tror du att era kunder får reda på information om ert CSR-

arbete? 

 

A-S.T: Man kan säga det här indirekta intrycket som du kan få när det beskrivs i, det är ju så att 

vi har nästan alltid bevakning från media, media bevakar oss jättemycket, alltså i stort sett så 

händer det ju väldigt mycket i så många bostäder och med så många människor, och vi brukar ju 

säga det också när det gäller media så ska vi ha lagrat upp lite olika saker som vi kan mata med, 

under sommaren, vårsommaren när det börjar bli lite, för dom ringer jättemycket till oss, det är 

alltid nånting dom vill veta om, om det händer nånting, och det kan va från det lilla till det stora. 

Och jag menar, så att medias vanliga, som dom kallar för nyhetsbevakning, dels så har vi en 

kommunikationsplan och en kommunikationsstrategi, som vi har tagit och som vi har spritt 

också bland ledning och framför allt dom som har ledningspositioner. Dels så ska våran 

öppenhet vara stor och vi ska alltid vara tillgängliga och på så vis kunna möta, och framför allt, 

vi ska vara ute före, helst. När vi vet att det uppstår, nu har vi till exempel svåra 

ombyggnationer som ska genomföras, det finns områden där människor kanske måste evakueras 

innan, jag minns när vi hade huset på, här på Hedlunda, som var, som hade radon, där hade vi 

hyresgäster som hade bott där i 50 år, dom var i 90 årsåldern, och vi var tvungna att riva huset. 

Vi ska alltså riva deras hem, och vi visste att det här är ju nånting som är väldigt känsligt, så att 

då jobbade väldigt mycket med att ha träffar med dom och prata med dom, personliga kontakter, 

pressmeddelanden, vi alltså, verkligen försöker bädda för att det inte ska bli en chock för dom, 

ändå kan det ju ibland det blir det ibland, vi har en tanke kring kommunikation i alla lägen, det 

finns en kommunikationsstrategi som är ganska väl inrotad. Så att, det är väl det bästa sättet, 

och sen handlar det om goda relationer med, vi har ju som sagt, vi är ju sponsorer för ganska 

många olika föreningar, vi har goda relationer med dom, vi ät tydliga i våran sponsor, i våran 

sponsringspolicy, och man får alltid motivera varför vi ska, alltså det finns en tydlig tanke kring 

det här med jämställdhet, att det ska finnas, vi vänder oss till föreningar som stödjer inte bara 

pojk, dom som pojkar vanligtvis sportar med. Så att det finns en, goda relationer, med olika 

organisationer, med media, det är viktigt. Med universitetet. 

 

J.B: Att ni jobbar mycket i förebyggande syfte? 

 

A-S.T: Mycket förebyggande. Mycket förebyggande. 

 

J.B: Om man säger så här, från ett samhällsperspektiv och CSR, hur skulle du säga att ni på 

Bostaden bidrar till samhället? 

 

A-S.T: Dels så kan vi vara, vi är ganska viktiga, en viktig instans när det gäller 

bostadsbyggande i Umeå och kan alltså komma med ganska genomgripande projekt, vi kan vara 
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med och påverka beslut om hur man disponerar områden, vi finns det i de här sammanhangen 

som handlar om stadsplanering. Vi kan agera som fastighetsägare genom att vi jobbar med 

tillgänglighetsfrågorna, vi har ju nu tagit fram en utredning som vi påverkar Umeå kommun att 

dom skulle göra, vi måste kartlägga alla adresser i Umeå för att identifiera vilka hus är, går inte 

att bo i om man har rullator eller rullstol, ren tillgänglighet. Och efter mycket tjat och till och 

med att vi fick med fastighetsägaren, privata, och sen så la vi in en liten, ett stöd för det, 

symbolisk summa. Men vi ville att kommunen ska svara för den, skulle vi ha gått och gjort en 

tillgänglighetsutreding bara för Bostaden, då hade det bara blivit en tredjedel av stans, så då fick 

vi ändå igenom att stadsledningskontoret tog på sig det ansvaret att det skulle genomföras då, 

dom tog upp det i kommunstyrelsen, dom godkände det och dom beviljade pengar för att 

genomföra det här. Så nu finns det en tillgänglighets utredning som beskriver det här, exakt det 

här, varenda adress i stan, vad den har för tillgänglighet. Och där går vi vidare nu med egna 

planer då vilka hus är det hos oss som behöver göras och vad ska vi göra. Så att visst kan vi 

påverka. Dels för att vi har ganska bra direkta kontakter med politiken genom att vi finns i det 

politiska fältet i Umeå kommun men också i och med att vi är ett fristående, vi har hög 

självständighet och kan göra val som vi, när vi har gått in i samarbetsavtal med Umeå 

Universitet kring doktorandtjänster och såna saker. Vi finns i olika aspekter, vi, här på 

Bostaden, innan jag kom, då hade man köpt en väldigt stor andel, man hade köpt för 10 miljoner 

tror jag på Ön, jag menar, har Bostaden köpt ett område på Ön, då börjar det hända saker. Såna 

saker i planeringen också. Så visst har vi en impact eller vad man ska säga, en påverkan på 

samhällsplaneringen. 

 

J.B: Om man säger så här då, det kanske är självklart egentligen, vad har gemene man för utbyte 

av era produkter eller tjänster? 

 

A-S.T: Ja, så fort dom vill flytta hemifrån, så har dom det. Dom, jag tror att det finns en 

trygghet i att man i Bostaden vet att, du kan inte, har du en privat fastighetsägare så kan den 

komma om en vecka och säga att "jag har tänkt göra något annat med et här huset". Vi har en, 

det finns en trygghet som vi kan erbjuda, dom som ska bo första gången, flytta hemifrån första 

gången, då tror jag att Bostaden är ett väldigt naturligt alternativ. Vi är också en, vi är en stabil 

fastighetsägare och vi spekulerar inte, utan vi har en, återigen det här med långsiktigheten, vi 

försöker hela tiden göra det bästa utifrån både ett samhälls och individperspektiv. 

 

J.B: Hur resonerar ni kring vinst och CSR? Dels det, men tycker ni det finns någon trade-off 

här, att CSR kostar eller vinner pengar åt er? 

 

A-S.T: Om det finns en äkta, en äkta tanke kring CSR så tror jag den kommer utav att man ser 

både en långsiktig affärsmässighet i det. Är den lite mera påklistrad så vet inte jag om det inte är 

väldigt tillfälliga, det måste finnas nånting djupare. Att kunderna märker det i vardagen. 

Vinstässigt så, om vi säger så här, om det alltid är stor bostadsbrist i en kommun är det klart att 

Bostaden ändå kommer få intäkter. Däremot skulle man ha väldigt svårt att få fram diskussioner 

om hyreshöjningar för den delen, att i dom sammanhangen måste man motivera hyreshöjningar, 

och det ska vara nåt som utvecklar företaget, att bara täcka inflationsdelen, det är ju en sak, men 

för att utveckla, jag tror inte man kan utveckla företaget om man inte får en förståelse för de 

hyror vi tar ut, det finns ett värde i dom, det finns ett värde i det. Och det värdet är människor 

beredda att faktiskt betala för, för människor är beredda till att, jag tror att man till och med är, 

vissa tycker det är okej att satsa på sådant som man kanske inte direkt tjänar på själv. Ta det här 

med avfallshantering till exempel, så har man, trots att det är lite jobbigt så gör man det ändå, 

därför att man vet att det finns en samhällsnytta där, som man bidrar till, för det flesta 

människor vill bidra på något sätt. Jag tycker inte om det där att man utnyttjar saker men det 

finns ju där en möjlighet att göra mer än man tror, den här viljan hos människor, men det kräver 

också en positiv syn på människan och dess drivkrafter. Har man inte det så tror jag det är svårt 

med det här sättet att tänka. 
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J.B: Men då har ni ju å andra sidan valt att ha det synsättet också. Hur bestämmer ni vilka saker 

ni ska satsa på, det finns ju så otroligt mycket olika grejer, hur bestämmer ni detta? 

 

A-S.T: Dels så är det lite på grund av vad som kommer utifrån, att vi får förslag och idéer 

utifrån. Jag har ju nu till exempel, vi har ju erbjudit oss att bli värdar för Bodemokratidagarna 

2014. Bodemokratidagar görs i, ehh, allmännyttan, SABO, Sveriges allmännyttiga 

bostadsbolag, och hyresgästföreningen i samarbete, så anordnar man den typen av evenemang, 

dit man bjuder in alla fastighetsägare att titta på bra exempel, i det här fallet boinflytande och 

bodemokrati och dialog med hyresgäster. Då, eftersom vi vet att den möjligheten finns har vi 

anmält intresse och sagt att vi vill vara mottagare för det 2014. 

 

J.B: Är det du som bestämmer det eller är det ledningen. 

 

A-S.T: Vi diskuterar den i ledningsgruppen, i det fallet, när det gäller den typen av frågor så 

förankrar jag det i styrelsen också. Men beslutet, det är mer att, en förankring, jag menar, jag 

behöver inte vänta på ett beslut från styrelsen för det. Men det har tagits på det sättet. Alltså att 

vi känner till det här arrangemanget, vi har själva besökt såna, vi känner att här skulle vi kunna 

visa upp nånting, det blir också en trigg i våran organisation att ha det här framför, att 2014 då 

ska vi kunna ta fram det här till dess och så vidare. Och så tar vi beslutet i ledningsgruppen. 

 

J.B: Hur är det med såna här saker rent generellt, hur väl förankras det vad ni ska göra, för det 

måste ju finnas hur mycket som helst. 

 

A-S.T: Ja det finns hur mycket som helst, saker som kan vara väldigt 

bostadsområdesorienterade, då går vi via våran, vi har alltså en tydlig kundorienterad, alltså där 

vi har kundsidan, alltså vi har en kundchef med, med kundområden, sen har vi fastighetssidan, 

fastighetsutveckling, och när det gäller att göra såna här saker så är det mycket som går via 

kundområdescheferna och dom diskuterar i sin tur med kvartersvärdar, vi har ju ett 

kvartersvärdssystem som kommer väldigt nära de boende, och det är nästan alltid att vi säger ut 

med frågan, in med deras, och ut igen kanske, sen tar man beslut. Men det finns alltså, det är 

sällan nånting som inte, där man inte kopplar in dom som jobbar längst, närmast kunden. 

 

J.B: Okej. Vad tycker du ni har för skyldigheter gentemot samhället, liksom att enbart göra vinst 

eller att följa lagarna, om du tänker på det, om ni rent som bolag som...? 

 

A-S.T: Det är ju våra ägardirektiv, och det överensstämmer också med det som bolaget jobbar 

efter, och det handlar ju om att vi finns ju till för Umeå kommuns invånare och för att det ska 

finnas ett alternativ för dom som är vad man kan kallar för allmännyttigt alternativ, där det inte 

finns en, vinsten är inte huvudsyftet, vinsten är ett sätt att kunna utveckla. Men vinsten är inte 

huvudsyftet. Det är skillnaden på den privata sfären och... 

 

J.B: Men om vi säger så här, eftersom ni är ett kommunalägt bolag, tycker du ni har några 

skyldigheter gentemot konkurrenterna, för ni är ändå väldigt stora på så sätt, att ni roffar åt er 

så? 

 

A-S.T: Jag tror på samverkan, jag tror man når längre, vi har en bra trepartsamverkan där vi har 

privata fastighetsägarna, hyresgästföreningen, och allmännyttan Bostaden. De privata 

fastighetsägarna samlar ju alla små fastighetsägare och stora fastighetsägare i dom. Vi har alltså 

en dialog i vissa frågor, och jag ser oss, vi kompletterar ju varann, och dom gör ju sina saker 

utifrån sina preferenser och sina förhållanden, och vi gör det utifrån, vi har en förståelse för 

varandras olika roller, det tror jag faktiskt. I vissa stycken har man nog faktiskt tyckt lite grann 

att Bostaden är för dominant, men jag tror inte att det är så idag faktiskt. Jag får inte de 

intrycken i alla fall. För att vi märker ju också nu när vi bygger nu, det byggs ju olika, det byggs 

bostadsrätter av NCC, det byggs, Lerstenen bygger, det kommer upp ägarlägenheter här borta av 

en privataktör, jag ser inget ont i det, jag tycker det är bra. 
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J.B: Vi ska se här, har ni något speciellt fokusområde inom, som, det här är vår hjärtefråga, eller 

försöker ni gå ganska brett? 

 

A-S.T: Hjärtefrågan är det jag nämnde tidigare, barn och unga, i våra bostadsområden, det kan 

jag definiera som vår hjärtefråga, det är där vi vill finnas till. 

 

J.B: Du säger att i slutändan är det vi här, eller alla vi, som är Bostadens ägare, är det nån 

speciell typ av styrning, några speciella CSR-riktlinjer uppifrån som ni har liksom att följa, 

några stadgar, om man tänker politiker och så? 

 

A-S.T: Ja alltså vi har ägardirektiven och där finns ju tydliga anvisningar om att vi ska motverka 

segregation, vi ska, där står det nästan faktiskt också att vi ska ha olika, att det ska finnas olika 

typer av bostäder, vi har ju även radhus och vi har ju höghus och vi har ju, ja, att det ska finnas 

olika, och att ganska mycket av det finns i ägardirektiven. 

 

J.B: Hur implementerar ni det då, har ni någon speciell strategi? 

 

A-S.T: I våran affärsplan skriver vi in våran så att säga tolkning av det, så att vi har, i vår 

affärsplan, vi har en kortfattad version som ni kan få, där framgår det hur vi har diskuterat kring 

de bostadssociala målen, där ett utav dom är bostadssocialt perspektiv. Jag brukar säga att dom 

här uppfyller kraven, här har vi bostadsförsörjningskravet, här har vi kravet på att det ska finnas, 

det ska finnas bostäder i olika områden, för olika grupper och så vidare, på det här viset fyller vi 

det och så vidare. Trygghet. Tillgänglighet, allt det här. 

 

J.B: Tror du att alla på företaget vet vad det innebär, den här...? 

 

A-S.T: Ja, för att vi jobbat länge med just den här, affärsplanen startade vi första gången, den 

processen är också väldigt tydliggjord, alltså hur den går till, och affärsplanenprocessen, i den 

involveras alla, alla medarbetare involveras i den, för att vi börjar med den som en slags 

plattform där vi beskriver förutsättningarna, och sen går det via styrelsen, så tar man fram dom 

övergripande målen, och sen går det rakt ner till varje APT, där dom varje enhet träffas en eller 

två dagar och diskuterar sitt sätt att uppfyll dom här. Det här har vi gjort nu i fyra år, så det finns 

en, en tydlig process som alla vet att så här går det till. Till exempel, i oktober där vi har fått 

plattformen klar, då redovisar vi ett stort möte med alla personal som avslutas med fest på 

kvällen, så det finns en symbolisk grej att nu har, vi kommunicerar så. 

 

J.B: Det lät ju som ett spännande sätt att kommunicera på. 

 

A-S.T: Men just det här, det går ju att göra, vi är ett bolag med 171 anställda, vi ryms i en 

biosalong. Alltså det är ju lätt för oss att samla alla, beskriva att här är affärsplanens 

grundbultar, nu måste ni, nu får ni gå vidare och jobba med de här, och se till att det här funkar. 

Och så gör man det, och så blandar vi alltid in det med något kul också så att det inte bara är jag 

som står och pratar. 

 

J.B: En avslutande fråga då, hur ser framtiden ut för ert CSR-arbete? 

 

A-S.T: Jag tror att vi kommer fortsätta på den här linjen faktiskt, sen kommer vi alltid se över 

sponsringsinsatserna, det som kan vara lite knepigt, om vi tar till exempel Kulturhuvudstadsåret 

2014, så är det ju också, där kan ju ägarna komma in och säga "nu får ni gå in och stötta det 

här", det har dom rätt att göra. Och då gäller det att på nåt vis, för oss att tala om att det här 

funkar inte för oss utifrån vårat sätt att se på det här, vi vill inte gå in här, men om våra pengar 

går dit, så varsågod. Alltså, vi vill ju styra, jag menar, det är inte så många av våra barn och 

ungdomar som bor på Ersboda och Ålidhem som går på operan till exempel, men däremot 

skulle vi kunna hitta en metod för att få några att få möjlighet att göra det, då kan vi göra det, 
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men då är det ju, att direkt skicka in pengar till deras administration, det är fel. Däremot stöttar 

vi kulturverket, vi var dom första som sa att vi fixar en paviljong till er därför dom vill ta fram 

en metod att barn och unga beskriver hur framtiden ska se ut i ett bostadsområde, och till 2014 

ska det finnas paviljonger där man kan se vad de här barnen och unga har kommit fram till. Och 

det står kulturverket bakom, vi har satsat 200 000 kronor på det, och jag var med på ett möte där 

jag fick andra företag att också satsa på det här, så att, jag tror att det är jätteviktigt att stå fast 

vid det där, att helt plötsligt har man vänt på det där. 
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Transcription of interview with Nils Gilenstam, engineer in environment and process 

matters at SCA Obbola. 

 

The interview was held May 2, 2012, at 10.00, at the head office of SCA Obbola. 

 

 

Jacob Bergman: Vi kan väl bara börja med lite allmänt, du kanske kan berätta vad din roll i 

företaget är? 

 

Nils Gilenstam: Mm. Jag jobbar ju som miljö och processingenjör på SCA här i Obbola, jag 

jobbar med alla miljöfrågor som rör våran fabrik och där även affärsgruppen till viss det. Det är 

egentligen, till största delen så är det på SCA i Obbola jag jobbar. 

 

J.B: Hur gammal är du? 

 

N.G: Jag är 36 år. 

 

J.B: Hur länge har du jobbat här på SCA? 

 

N.G: I åtta år. 

 

J.B: Har du alltid jobbat med samma sak? 

 

N.G: Jag började som miljöingenjör och så har jag kopplat på med mijlöprocessingengör, så det 

hör ju ihop då. Det kändes naturligt då man ofta kommer in på processfrågor när man pratar om 

miljöfrågor, det blir ju ofta processfrågor runt detta, med buller och förbrukningar och annat, så 

det kändes som en naturlig del att koppla på. 

 

J.B: Berätta om vad det är ni gör här? Hur många anställda är ni? 

 

N.G: Det är 300 anställda, och vi producerar ett kraftpapper, två huvudprodukter, Kraftliner och 

Eurocraft. Kraftlinern är den som är ganska unik för vår fabrik i och med att vi har färsk ved 

som kommer in som vi gör. Alltså, sulfatprocessen, både massabruk och pappersbruk, så att vi 

gör då en sulfatmassa av färsk ved. Sen så blandar vi det med returfiber från... så gör vi en 

Kraftliner. Vi gör även en produkt som heter Eurokraft som till större del är baserad på 

returfiber. Så att det är det är den här Kraftlinerprodukten som är unik för våran fabrik. Det här 

pappret som vi tillverkar, det används i wellpapplådor, som ett ytskikt. Så att vi gör dem här 

pappersrullarna som skickas iväg till andra fabriker så gör dom de själva lådorna, TV-kartonger 

till exempel, som då ska klara hög vikt och då måste man ha liner och wellpapplådor, som 

består av flera skikt, innerskikt och ytterskikt. Det är den som är veckad, det är ju så på alla 

lådor som ska tåla lite vikt... precis. 

 

J.B: Om man ser mer allmänt då, vad är CSR och hållbart företagande för er? Vad innebär det 

för er? 

 

N.G: Det är ju mer och mer viktigt skulle jag vilja säga, det är en utveckling som gått ganska 

kraftigt framåt de senaste tio åren, och det kommer säkert gå ännu fortare. Hållbarhet är en 

nyckelfråga för SCA, i och med att det påverkar ju... det är ju viktigt för SCA att vi visar att vi 

är hållbara, att vi är ett hållbart företag, att folk vill satsa på oss och att det finns en framtid. Det 

är ju väldigt mycket i media kring hållbarhet och att det ska vara... att man ska ta ansvar för det 

man gör i allting egentligen. Du ser ju på den här... den här, ja, bakgrundsbilden som vi har på 

datorn, det är ju "Care of life", SCA går ju hårt ut och marknadsför sig hårt att man är ett 

hållbart företag, till exempel vindskogsbranschen, det är en hållbar verksamhet i och med att vi 

planterar ny skog, skogen växer upp, vi tar ut och så vidare. Att vi tar ansvar för det vi gör, det 

är ju hållbart, sånt som inte är oändligt, ta olja till exempel, oljan tar ju slut. Träden fortsätter ju 
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växa när man planterar nya. Har man den hanteringen så... hållbarhet skulle jag säga är en 

väldigt viktig fråga. 

 

J.B: Då kan jag väl ställa en följdfråga nu när vi ändå pratar om det. Nu är det här lite utanför 

ramarna för frågan men. Vad säger du, SCA är ju som ändå ett fabriksföretag och i stort sett så 

är ju många av de företagen som verkar inom dessa branscher, med produktion och fabriker, fått 

kanske gå lite i bräschen för såna här frågor, det har ju också fått mest skit. Känner du att det är 

något ni göra också, att ni liksom går i bräschen, du sa att ni arbetar med kvalitet, tycker ni att 

det här är viktigt för er? 

 

N.G: Jag skulle vilja säga att, det är ju en viktig fråga och det är det drivs ju på från då SCA 

centralt, att man ska, det är viktigt med hållbarhet och att man ser det som väldigt prioriterat, det 

görs ju olika hållbarhets... det finns ju rankingsystem och man ser det som väldigt viktigt att 

hamna högt på de här rankingsystemen, och man vill visa att man är ett hållbart företag. Det är 

något som trycks på uppifrån. 

 

J.B: Joo, för om man ser på er hemsida så verkar det ju som vi fått mycket utmärkelser och sånt, 

inom de här grejerna. Hur är det, ni som anställda är ni med och definierar vad som är CSR och 

hålbart företagande för SCA, var bestäms det? 

 

N.G: Jaa, det är väl i de centrala funktionerna som, där anger man ju... det är ju viktigt att de 

som sitter centralt måste visa att de tycker att det är viktigt, sen så har ju jag en viktig roll här på 

företaget, att lansera att det här med hållbarhet är viktigt. 

 

J.B: Tror du att det är viktigt att låta anställda vara med i den här processen? 

 

N.G: Ja det tycker jag för att det är annars, annars är det ju inte seriöst om det bara är på 

huvudkontorsnivå, då får man ju inte samma, vad ska man säga, genomslag för om de anställda 

vet vad det är och, då har man ju inte nått hela vägen. Det är väldigt viktigt att alla känner till 

att. 

 

J.B: Hur går ni till väga för att engagera de anställda i de här grejerna, som du säger att du 

jobbar mycket med här på kontoret? 

 

N.G: Jaa, vi håller på just för tillfället att genomföra en miljöutbildning som är interaktiv, som 

heter (hör inte, får kolla 7.06), som är en interaktiv miljöutbildning där alla anställda ska 

genomföra den här. Där ingår då ju alla de här delarna, dels är det ju kunskap om hur det 

fungerar med miljöpåverkan men, jag måste se, hållbarhet och hela dom delarna är ju 

integrerade i den här utbildningen. Vi genomför en interaktiv utbildning för alla anställda och 

det ska vara klart till den första juni. Så det är ju ett kraftfullt verktyg, och det är ju ett prov 

också som bygger på, för att bli godkänd måste man ha klarat en viss procentsats av svaren, för 

att gå ut med ett diplom. 

 

J.B: Och det här gör alla liksom? 

 

N.G: Mm alla som är tillsvidareanställda har vi sagt som en första, som ett första race då. 

 

J.B: Om vi ser på det här ur ett samhällsperspektiv då, i Obbola, vad har ni för påverkan på 

miljö och samhälle? Hur påverkar ni? 

 

N.G: Vi påverkar ju framförallt närområdet kring, med utsläpp till exempel. Det är viktigt att vi 

har koll på våra utsläpp till luft, buller, stoft, för det märks ju väldigt tydligt i närområdet. Det 

ger ju, vad ska man säga, det är viktigt för oss att visa att vi kan ha koll på det här, så att vi inte 

stör omgivningen. Och även då, om man ser mot myndigheter och så vidare så har vi ju vissa 
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villkor för verksamheten som vi måste uppfylla, vi rapporterar ju varje månad hur mycket 

utsläpp vi haft, både till luft och vatten. Vi vill ju kunna visa att vi klarar av de villkor vi har. 

 

J.B: Hur arbetar ni med det här, rent konkret, ur, eller i närområdet, eller här på fabriken, vad 

ägnar ni er åt för konkreta åtgärder om man säger så? 

 

N.G: Det är ju att vi har ju mätning på väldigt många positioner på fabriken, och det är ju då de 

som kör fabriken, har, är ju då informerade, de vet vad de ska titta på, de har larm och så vidare, 

och ser om det händer något så kan det ju vara någon åtgärd. Och dom är ju här dygnet runt, jag 

är ju inte här på nätter eller helger, så att operatörer och så vidare har ju koll på sina skärmar och 

ser om det är något utsläpp som har startat, då får man kanske titta över om det är någon pump 

som läcker eller om man, då får man ju åtgärda det så man är på banan igen. 

 

J.B: Ni mäter alltså så att ni kan vara säkra på att ni kan hålla er inom de här gränserna som 

myndigheterna som det sätter? 

 

N.G: Det är mätningar och ronderingar och man är ute och mäter, om något utmärker sig, att 

den här fläkten fungerar konstigt, då får man åtgärda det. 

 

J.B: Jag tänker på, exempelvis, luft, är det nånting som man, hur tänker man kring det? 

 

N.G: Ja det gör man. Vi har, dels mäter vi det då, vi har koll på viktiga ventiler som man ser till 

att de är stängda. Vi förbränner ju alla gaser i solarpannan som är den höga byggnaden som man 

såg från parkeringen. Där har vi ju koll på precis, i procent, så det mäter vi. Sen så har vi gjort, 

nu ska vi se, investeringar för att förbättra, de senaste tio åren. Vi har byggt system, gassystem 

och reningsanläggningar för att minska luktproblemen. Och det där är ju väldigt smidigt att 

samordna med när man har projekt, för merkostnader är ju väldigt liten att göra de här 

förändringarna när man kan då ha projekt, så då, det är ju en del av den dialog vi har med 

myndigheter, vi tänker göra det här, nästa år har vi ett projekt, så då tänker man att det är okej, 

eller så tänker man att det tar för lång tid och då får man göra det innan, och då får vi ta 

ställning till det. Vi har gjort investeringar specifikt kring lukt. 

 

J.B: Okej. Vi går mot det här med kommunicering av CSR. Hur länge har ni arbetat med de här 

frågorna? 

 

N.G: Jag skulle vilja säga att vi drog igång ordentligt på 90-talet, runt 1990. Om man säger rent 

ur miljörapportering och vad ska man säga, miljöledningssystem, och att man utbildar anställda, 

tog fram rutiner och institutioner, -90 känns som en väldigt viktig tidsålder. Sen har man ju det 

här med miljöskyddslagen när den kom, det är ju också väldigt viktigt, då gjorde man ju ett 

antal åtgärder att ordentligt förbättra reningsteknik och så vidare. Före miljöskyggslagen så var 

det ju ganska fritt, men sen när den kom då blev det ju en massa åtgärder. Så jag skulle säga två 

tidsepoker som varit viktiga, -67 tror jag det var, det går ju att kolla upp, och så 1990 när vi tog 

det här med miljöreningssystem, utbildning, rutiner, institutioner och, det blev lite mer 

systematiskt. 

 

J.B: Är det här nånting som ni förankrar hos era anställda eller hur väljs det hur man ska göra 

sånt här? 

 

N.G: Jag skulle vilja säga att det är ledningen som tar beslut, att vi ska införa 

miljöledningssystem och så gör man det. Sen är det ju väldigt viktigt när man tar fram rutiner 

och institutioner att de anställda får vara med och göra detta, det är ju dom ska göra dom för att 

man ska få gehör. Annars så, om ledningen ska bestämma allting om hur saker ska vara, då blir 

det inte bra, då känner man sig inte delaktig. Om man däremot har varit med och tagit fram 

rutiner för avfallshantering, då blir det ju lättare att man följer om man själv varit med och tagit 

fram. Så det är liksom på två nivåer, ledningen bestäm att nu ska vi införa, som ett exempel, nu 
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ska vi inför miljöledningssystem, men sen är det ju de anställda som ska göra innehållet i 

miljöledningssystemet. 

 

J.B: Hur kommunicerar ni ert sånt här arbete till era intressenter, jag tänker kunder, även 

eftersom ni ligger i ett område som ni gör, kanske investerare och dom som arbetar här? 

 

N.G: Om vi tar, från högsta nivån, så sammanställer ju, huvudkontoret ansvarar ju för att samla 

in data från alla anläggningar i ett system som heter RMS, resource management system. Där 

rapporterar vi årlig förbrukning, utsläpp till luft, vatten och så vidare. Sen sammanställs detta till 

en hållbarhetsrapport. Ni kan få med er ett ex om ni vill. Så sammanställs det från alla fabriker 

så är det ju en, på förstasidan så är det information från Jan Johansson som är VD är hela SCA. 

Där berättar han vad han tycker är viktigt om hållbarhetsfrågor. Sen så finns där ju alla data, 

vilka investeringar vi gjort och att vi investerat i en bioreningsinstans eller att vi minskat 

oljeutsläppen, eller oljeförbrukningen. Så det finns med i hållbarhetsredovisningen. Det är då på 

om man säger SCA-nivå. Men på Obbola-nivå så gör vi miljörapporten så man gör enligt 

miljöskyddslagen, och den skickas ju till länsstyrelsen som har tillsyn till verksamheten. Sen 

skickar vi, vi kallar det för miljöredovisning. Det är en betydligt tunnare rapport, den är på 

några sidor, ett häfte som är ganska lättillgängligt. Miljörapporten är ju ganska omfattande, den 

innehåller ju allt, det är en tjock pärm. Det är ju lite mer... det känns, vad ska man säga, mer 

relevant att skicka ett kort informationshäfte till alla anställda, som är mer lätt att ta till sig. Vi 

beskriver kort vika aktiviteter vi gjort under året och, ja. 

 

J.B: För boende här runt omkring, hur, är det någonting som ni kommunicerar till de som bor i 

närheten också eller? 

 

N.G: Ja den här infofoldern går ut till närområdet, det står ju kontaktuppgifter i det här häftet så 

folk kan ju alltid kontakta mig eller någon annan som jobbar med miljöfrågor, för att få svar på 

detta. Sen har vi ju även en, att man får anmäla sig till ett nyhetsbrev via mejl då, så att om det 

nån gång är något som sker, man skickar bara ut infofoldern en gång per år, så det finns även 

möjlighet at mejla ut information om det är nånting som inträffar eller att man vill informera om 

något mellan. 

 

J.B: Skulle du säga att ni enbart kommunicerar det här genom era egna kanaler eller är det 

nånting annat? Typ media, och så sen kommunicerar de ert miljöarbete via media? 

 

N.G: Det är på huvudkontorsnivå skulle jag vilja säga, det är inte på Obbolanivå. Dom gör det. 

Riktigt hur, vilka verktyp de arbetar med kan jag inte svara på, dom gör ju pressreleaser och så 

vidare. Det verktyget, jag vet att man använder Twitter till exempel, och där väl dom verktygen. 

Det finns ju Facebooksida också. 

 

J.B: Vilka skulle du säga är de viktigaste intressenterna för er här på SCA i Obbola? 

 

N.G: Det är ju närområdet skulle jag säga är viktiga, myndigheter är viktiga. Aa. Allt vi gör har 

ju en påverkan, ehh, om vi sköter oss dåligt då påverkar ju det SCA i stort. Och liksom även, 

med hållbarhetsindex så är det viktigt att vi sköter oss. Så att det är det ju lokalt men att det vi 

gör har ju även en påverkan på det stora hela. 

 

J.B: Hur ser du på, om du tänker på att ert miljöarbete, vilka tror du det är mest effektivt att 

kommunicera mot, tror du att det är mest effektivt att kommunicera mot myndigheter eller, för 

liksom, att sprida ert miljöarbete, genom att prata med folk här i närheten i Umeå kommun 

eller? 

 

N.G: Jag skulle vilja säga att det är myndigheter, det är ju inget sätt att kommunicera, vad ska 

man säga, bra miljöprestanda. Men däremot är det ju betydligt viktigare att informera närboende 

men även i den här hållbarhetsrapporten och det är ju någonting som är riktigt viktigt. Då följer 
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det ju med som ett bra exempel på bra... och då får man ju ett starkt genomslag. Så 

hållbarhetsrapporten är det kraftfullaste beroende, om vi skulle lyfta fram något som sticker ut, 

vi har ju massor av fabriker. Det är ju inte säkert att vi kommer med varenda år utan det är 

beroende på vad vi gjort för projekt och det där. 

 

J.B: Skulle du säga att, nu kanske jag är inne mer på hur man på kontorsnivå, hur skulle du säga 

att ni marknadsför ert hållbarhetsarbete eller ert CSR-arbete, är det en del av er marknadsföring? 

 

N.G: Aa den här informationsfoldern är ju ett sätt att marknadsföra oss, det vill jag säga. Där 

skriver vi ju vad vi gjort och vilka förbättringar vi gjort, nuläget, miljödata och så vidare har vi 

ju varje år. Dom två, hållbarhetsrapporten och den här Obbola in...Obbola miljöredovisning 

heter det, dom är viktiga. 

 

J.B: Gör ni även det liksom via reklam, jag tänker typ annonser i tidningar, då kanske det också 

blir lite mer på... 

 

N.G: Nej det gör vi ju inte, vi gör inte det aktivt, det blir på huvudkontorsnivå.  

 

J.B: Tror du att det är skillnad på att kommunicera det här hållbarhetsarbetet, att ni gör det 

direkt från företaget, eller att en tredje part kommunicerar exempelvis VK skriver att, men 

"SCA Obbola dom jobbar så förbannat bra med miljö", tror du att det påverkar trovärdigheten 

någonting? 

 

N.G: Det kan det absolut göra, för att om en oberoende tidning skriver att vi gör nånting väldigt 

bra, det är klart att det får väldigt stark genomslagskraft. Det är ju också det här med 

hållbarhetsindexet, det är ju också en tredje part, det gör ju inte SCA själva, dom blir ju 

utvärderade precis som alla andra, det är klart att om man får högt i ett index så slår ju det, det 

har större genomslagskraft än om att SCA skriver själva om det, så är det ju. 

 

Daniel Bäckström: Vilka var det som stod för den rankingen? 

 

N.G: Det kommer jag inte ihåg, det finns ju massa olika rankingsystem men det är ju, det kan du 

titta på hemsidan. 

 

J.B: Hur tror du att era kunder, inte de som bor här, kunderna som köper era produkter, hur tror 

du at de får reda på information om ert hållbarhetsarbete? 

 

N.G: Kunderna ställer ju regelbundet frågor om vårat hålbarhetsarbete. Vi får ju enkäter som 

ska svara på bland annat, om vi har miljöledningssystem och vilken typ av skog vi köper och så 

vidare, det får vi regelbundet frågor om. 

 

J.B: Om man då går vidare till hållbarhet och CSR som ett större samhällsperspektiv, nu är det 

här kanske en filosofisk fråga, på vilket sätt bidrar ni till samhället, om man tänker på hela 

företaget? 

 

N.G: Alltså generellt, alla frågor? 

 

J.B: Vad är er roll egentligen? 

 

N.G: Våran roll är att producera, alltså var affärsidé är att producera oblekt liner till den 

europeiska marknaden, och det vi bidrar med är ju, att vi stärker landets konkurrenskraft, vi 

bidrar till BNP, vi skapar arbetstillfällen. Vi bidrar med, vi stärker SCA:s ställning genom det vi 

gör, vi genererar vinst. 

 



81 

J.B: Om man säger så här, det är har ett självklart svar, men vad har gemene man, eller andra 

exempel, för utbyte av era produkter och tjänster`? 

 

N.G: När du köper nån produkt innehåller den en förpackning och den förpackningen, om ni 

köper en ny tv till exempel, så finns det ju en chans att det pappret kommer härifrån. Om du nu, 

om vi bara pratar om Obbolas verksamhet. 

 

J.B: Finns det någon slags resonemang, hur ni resonerar kring vinst och hållbarhetssatsning? Ser 

du nån slags... hur resonerar ni kring sånadär grejer. Vissa grejer kostar pengar, vissa grejer 

kanske genererar pengar över en längre tid. 

 

N.G: Man skiljer ju på av olika typer av investeringar, och när det gäller till exempel att man 

investerar i en reningsanläggning, man måste rena avloppsvattnet, såna investeringar har ju 

ingen, man tjänar ju inte pengar på att bygga en biorening. Men man måste ju ha en på grund av 

myndighetskrav va. Där har vi ju som en annan del av investeringsprocessen, att vi har 

myndighetskrav för att få producera så här mycket, då måste vi ha en bioreningsanläggning. Aa 

då tar man fram pengar för det och så allokerar man då dom här pengarna i långtidsplanen, vi 

har en femårsplan på de investeringar man vill ha. Den här investeringen, då måsta man ju göra 

så att, då har man ju som inget val. Däremot, alla andra projekt som ska generera pengar, då 

tittar man ju på vad det är för återbetalningstid, hur mycket det kommer att minska våra 

kostnader så här mycket, ja anläggningen är betald på tre år, eller en bra investering. Man 

beräknar efter något som heter CVA, det har ni säkert bättre koll på än vad jag har, man tittar på 

hur mycket pengar man kommer generera, avskrivningskostnader och så vidare. Det är två 

delar, olika delar i investeringsprocessen. Rena miljöinvesteringar sånt måste inte generera 

pengar, dom pengarna eskar man egentligen separat. 

 

J.B: Om man säger så här, vad tycker ni att ni, vad tycker ni att ni har för skyldigheter gentemot 

samhället, är det enbart att göra vinst och följa lagarna eller finns det nånting mer? Tror du att ni 

skulle gör de här grejerna om ni inte behövde gör dom? 

 

N.G: Ehh, nää, om vi inte tjänade några pengar på det skulle vi inte göra det. Tveklöst. 

 

J.B: Men om man tänker så här, vad tycker ni att ni har för skyldigheter liksom mot 

närsamhället, eller mot...? 

 

N.G: Jaa det är ju alltså att vi inte ska störa samhället, den skyldigheten har vi ju, vi ska inte 

bullra mer än vad, vi har ju koll på hur mycket får bullra, vi får inte släppa hur mycket stoft som 

helst, där är vi reglerade, där är vi skyldiga att inte störa omgivningen, de skyldigheterna tycker 

jag att vi har. Och vi kan ju inte, även om vi inte störs, och utsläpp, ändå, utan vi har ju lite 

ansvar att hålla utsläppen så låga som möjligt, och där är det ju att definiera det, det sker ju som 

i en dialog med myndigheter. Vi är redo, vi visar ju såhär kommer det se ut, och kommer 

myndigheter säga att det här är tillräckligt bra, eller ni ska ner till de här nivåerna. Och då får ju 

vi göra det om det är bestämt att vi ska göra så. 

 

J.B: Tycker ni att CSR och sånahär hållbarhetsinvesteringar och även kanske, tänk runt 

planering och tänk runt omkring, att det vinner pengar åt er, i slutändan, är det någon slags 

trade-off här? 

 

N.G: Hållbarhetsarbetet genererar ju pengar, det är ju, det tycker jag absolut att det gör, för att 

om vi inte tycker att det är viktigt, då kommer ju andra att ta, vad ska vi säga, då kommer ju 

andra att passera oss. För att om inte vi trycker på att hållbarhet är viktigt och tar ett ansvar och 

så vidare, då kommer ju, om man säger, investerare kommer kanske investera sina pengar någon 

annanstans, kunder kommer köpa andra produkter, från nåt som dom tycker är bättre, som är 

mer gröna än vad våra är, jag tycker, ehh, det är en väldigt viktig fråga. Inte minst ekonomiskt. 
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J.B: Men om man säger så här, om man pratar om, rent goodwill, att det tjänar pengar, det blir 

som en del av marknadsföringen? Finns det också, rent hållbarhetsinvesteringar som faktiskt 

genererar pengar, på så sätt? Kanske på ett jättelångt perspektiv, skulle det inte finnas någon 

skog skulle ni inte kunna tillverka något papper, ser man på nåt sätt att vissa investeringar att 

det både kan ge för miljön men också en investering för ekonomisk vinst? 

 

N.G: Som tur är så är det ju, så får man både och, det är väldigt sällan det går åt olika håll, på 

pappersmassfabriken i Sundsvall bytte man ut en mesaugn då man hade tjockolja heter det, så 

bytte man ut mot pellets, då sparade man 30 000 kubikmeter olja per år, och man sparade, dels 

så är det ju väldigt bra som goodwill, det är ju ett väldigt bra sätt att marknadsföra, nu 

marknadsför ju SCA att man tagit bort 30 000 kubikmeter olja men det är ju också pengar, 

alltså, det är ju, oljan är ju dyr jämfört med grön energi så man tjänar ju både miljö och pengar. 

Det är ju samma sak med att minska elförbrukningen eller något sånt, eller utsläpp i vatten, du 

behöver inte tillsätta lika mycket kväve och fosfor, det går ju både hand i hand, ekonomi och 

miljö. Gör man det ena så får man ju det andra. 

 

J.B: Hur bestämmer ni vad ni ska satsa på? 

 

N.G: Vi har en grupp där vi tar beslut om vilka åtgärder vi behöver göra, det är ju både från 

produktion, underhåll och teknik. Sen så kan det ju behövas beslut, och de besluten tas i 

ledningsgruppen. 

 

J.B: Skulle du säga att ni implementerar, att ni försöker se på hela verksamheten att ni 

implementerar ett slags tänk där eller blir det mer ett speciellt fokusområde, att "det där ska vi 

bli jättebra på"? Eller ser ni på hela fabriken? 

 

N.G: Man försöker ju jobba där man vet att man har brister, på det här området behöver vi bli 

bättre på och då lägger man fokus där. Men för dens skull så får man ju inte glömma bort andra 

områden, vi försöker jobba över hela fabriken, men där vi har störst brister, det är där man ska 

sätta fokus. Det kanske var ett väldigt brett svar på frågan. 

 

J.B: Nää men det är ju en ganska bred fråga också. Har ni något slags, ja bolagsstyrning har ni 

ju, någon slags corporate governance, några speciella CSR och hållbarhetsregler inom företaget 

som ni måste följa, liksom att "nää den där kan vi inte investera i, får då är kraven si och så 

mycket", finns det uppifrån att ni har krav på er också att ni har investeringar eller godkänns 

allting, var och en specifik grej eller? 

 

N.G: Kan du utveckla frågan? 

 

J.B: Vi säger att, har ni krav på er uppifrån för exakt hur era investeringar här ska se ut, eller 

liksom blir det att, finns det nåt generellt där eller måste varje enskild grej godkännas? Jag antar 

att ni inte kan göra vad som helst här? 

 

N.G: Det är ju litegrann, jag skulle säga att, om man tittar på hållbarhet så har vi ju 

övergripande SCA-mål, och det är ju bland annat på koldioxid ska vi sänka våra utsläpp till 20 

% fram till 2020, om man tittar på 2005 års nivå. Det är ju liksom ett övergripande SCA-mål. 

Sen ska ju alla enheter jobba utifrån det målet. Sen så ser man kring investeringar så sker ju det 

på siterna, Obbola tar ju fram dom, det investeringsbehov vi har, det är både 

underhållsinvesteringar och strategiska investeringar och så vidare. Och sen beroende på nivå så 

tas ju beslut om att göra de här investeringarna, tas ju i olika nivåer, på affärsgruppsnivå eller 

kan vara på SCA-nivå beroende på hur mycket pengar det är. 

 

J.B: Men kan det vara så, exempelvis, när vi investerar i en ny, jag vet inte, panna eller vad det 

är, som släpper ut lika mycket koldioxid som den förra men generar större ekonomisk vinst men 
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på det stora hela så kan ändå SCA minska sitt koldioxidutsläpp med 20 %, eller är det några 

krav på att om ni ska investera i något nytt här ska ni faktiskt också sänka koldioxidpåverkan? 

 

N.G: Svår fråga, jag skulle vilja säga att, det har ju förkommit att det kommit liksom teknik, vad 

ska man säga, rekommendationer när man tagit fram teknik, när vi bestämt en teknik så har det 

kommit uppifrån: "nä men ni ska välja den här tekniken därför att vi sett det från andra att, att, 

den här tekniken är bättre”. Jag har inte sett det än på miljöområdet, att ni ska använda den här 

tekniken specifik, utan det är, det blir mer, vad ska man säga, siternas eget miljöarbete som styr 

dom investeringarna. 

 

J.B: Om man ser på det, till exempel, en grej kan vara att vi ska minska vår 

koldioxidförbrukning med 20 %, hur implementerar ni den då? 

 

N.G: Vi använder den ju när vi bryter ner våra miljömål, då tittar vi på de övergripande 

miljömålen, hur ska vi klara av våran del i det här. Så bryter man ner, det kan ju vara olika 

aktiviteter från justeringar till investeringar. 

 

J.B: Det här är väl nånting som kommuniceras, liksom, mycket, alla är liksom medvetna om 

grejen? 

 

N.G: Alla vill ju, eller, hållbarhetsmål, vi kallar det ju inte miljömål utan vi kallar det 

hållbarhetsmål. Och de ligger ju ute på intranätet att, dels då att, när vi tagit fram och sen följs 

det ju upp varje månad. Så alla kan ju se hur det här går, är det gröna siffror eller är det röda 

siffror. 

 

J.B: Vad var det jag tänkte på... jag tänkte på det här... joo har ni några speciella mål för exakt 

den här fabriken? Hållbarhetsmål och så? 

 

N.G: Vi utgår ju från de övergripande och så bryter vi ju ner specifika mål just, bara för att... 

 

J.B: Är det nånting även som har med personal att göra, hur det ska se ut liksom? Typ 

jämställdhet? 

 

N.G: Aa vi har ju miljökörkortet som jag pratade om, att det ska vara för alla anställda, det är ju 

som ett mål också, att 100 % ska gå, så det följer vi ju upp då. 

 

J.B: Du säger att även, det här med miljö, att det handlar om, alltså hur, vilka personer man 

anställer eller, hur man ska behandla varann på jobbet, eller att det ska vara kvinnor och män 

eller? 

 

N.G: Aa det finns ju såna delar också, att man har ju en jämställdhetspolicy som hanterar hur 

man ser på det, man vill ju ha, det står ju i annonserna också, vid lika kvalifikationer, då 

förordar man underrepresenterat kön, det finns ju också, att man tar hänsyn till det. Och lika 

behandlingsplan finns ju också, såna saker. 

 

J.B: Är det här också nånting som ni kommunicerar? 

 

N.G: Med anställda eller? 

 

J.B: Ja. 

 

N.G: Det gör ju genom introduktionen, då kommunicerar man ju med anställda, hur vi ser på det 

här, på det här sättet, just det med lika behandling, man lär sig var man hittar all information. 
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J.B: Om man går tillbaka till det här med fokusområde, känner du att den största delen av 

hållbarhetspolicyn som ni har, det är på miljö, eller har ni även, är det även andra grejer, är det 

eller fokus så här? 

 

N.G: I och med att du frågar mig så tycker jag kanske att det är så. Jag säger ju att det är den 

viktigaste frågan, alltså miljö och hållbarhet. Men å andra sidan är det ju mitt arbetsområde, så 

det kan ju också påverka. 

 

J.B: Det har kommit fram en ny standard som heter ISO 26000, som är väl om hållbarhet och 

CSR. Använder ni den nånting, är det något ni pratat om? 

 

N.G: Nää, vi har inte pratat om att certifierat oss enligt den än, enligt vad jag hört. 

 

D.B: Varför? 

 

N.G: Det är varken tagit upp frågan, så att vi väljer att inte göra det på grund av det, det är mer 

att, det har inte kommit upp på bordet helt enkelt. 

 

J.B: Man kan ju se på CSR och hållbarhet på lite olika sätt, det finns ju vissa som, säger att vi 

sponsrar och ägnar oss åt välgörenhet, det är vår CSR-verksamhet, medans då andra kanske 

implementerar det mer i kärnverksamheten, "vi ska vara hållbara för vi, vi vet att vi är ett si och 

sånt bolag och vi påverkar si och så mycket”. Hur skulle du liksom definiera er på nåt sätt? 

 

N.G: Jaa, jag skulle vilja säga att den här utbildningsdelen är viktig, att dels, informera om 

varför vi tycker det är viktigt. Sen är det ju vilka rutiner vi har, när det gäller de här frågorna, så 

ska vi göra på det här sättet, och den här informationen och rutinerna finns där och... utbildning 

och information är viktig, när man ska kommunicera de här delarna. 

 

J.B: Om man säger så här, här på SCA i Obbola, jag vet inte, som sponsring och såna här 

projekt, sköts det mest centralt eller har ni även sånt här? 

 

N.G: Vi har ju lokal sponsring också, ehh, det har vi, jag är inte helt, jag är fel person att svara 

på vilka vi sponsrar och, hur vi skiljer ut det. 

 

J.B: Hur ser du själv på det här, ser du liksom att, det är en del av ert hållbarhetsarbete också, 

eller att det är mer miljö som är, eller hur? Kan man se att man satsar på nånting mer? 

 

N.G: Min del är ju alltså miljö/enerigprocessfrågor, så det är ju min del av hållbarhetsdelen, så, 

dom andra delarna, då får man fråga nån på personal, hur man ser på det här kring sponsring, vi 

har ju varit inne litegrann dom andra delarna som har med vilka man anställer och så vidare. 

 

J.B: Jag tänkte på det här med, ehh, du har bland annat sagt, det här med hållbarhet, 

utbildningen, hur ni, jaa, sköter fabriken och såna här grejer, hur skulle, du kunna ge några 

exempel på hur ni implementerar det här i processerna som ni har här överlag som ni har här på 

fabriken? 

 

N.G: Jaa det är ju att vi har ju, vad ska man säga, utbildat processpersonal och driftledning i att 

vi måste ha koll på, om man tar luft, lukt, vi måste veta var våra gaser tar vägen nånstans, för 

annars så stör vi närområdet och vi vill ju inte få klagomål på oss, och dom uppfattar oss som att 

vi inte har kontroll på vad vi gör. Så dom är ju instruerade att, får dom larm på gashantering så 

är det ju hög prioritet på at åtgärda det här. Det är ju ett sätt att lösa frågan, att vi informerar om 

att det inte är okej att släppa ut vad som helst i avloppet, utan det är ju, får man ett larm om högt 

pH, då måste man ju kolla vad det är för nånting, har det inträffat nåt måste man ju åtgärda det 

direkt. 

 



85 

J.B: Är det någon speciell målsättning med det här, du pratar om det här med 20 % koldioxid, 

men vad är det, har ni någon speciellt målsättning med den här på fabriken som...? 

 

N.G: Ja det är ju att minska vår miljöbelastning, vi vill ju ständigt visa att vi blir bättre, vi vill ju 

bli så bra som möjligt. 

 

J.B: Det är liksom ett av målen, ni ska bli så bra som möjligt? 

 

N:G: Ja vi har ju en miljöpolicy och den bygger ju på att hela miljöledningssystemstänket är att 

man formulerar mål, och att man ska ständigt bli bättre, det är ju krav på att man måste sätta upp 

mål, man måste följa upp dom, och man måste ständigt bli bättre. 

 

J.B: Ehh, hur tror du ni kan hjälpa Umeåregionen och Norrland genom det här, genom ert arbete 

här, gör ni några speciella grejer som kanske andra kan ta efter, att ni är förebilder eller? 

 

N.G: Jaa det finns ju alltså ett mål att man ska, eller en vision finns det att, Sverige ska vara 

koldioxidfritt 2050, och det är klart, om vi gör, dels för regionen, även om vi har minskat på 

vårat oljeberoende väldigt mycket, så är vi ju ändå i Umeå kommun en av de största 

oljeförbrukarna i och med att det inte finns så mycket industrier. Så det är klart, om vi kan dra 

ner oljeförbrukningen ordentligt så bidrar vi ju till regionen, så att den ser bättre ut, det är 

viktigt. 

 

J.B: Vi ska avrunda här så... vi ska ta en sista fråga bara. Hur ser du på framtiden för 

hållbarhetsarbete, hur tror du att, ser du några trender eller så? 

 

N.G: Jag tycker det blir viktigare och viktigare, det trycks på mer och mer i media och frågan 

blir mer och mer aktuell, det tycker jag. Det är ju bara att läsa en teknik... en tidning som till 

exempel "Ny teknik", som jag får då. Det är ju väldigt mycket av artiklarna handlar om 

miljöteknik och hållbarhet, väldigt mycket teknikutveckling, eller teknikområde, handlar väldigt 

mycket om hållbarhet och att minska miljöbelastningen. Det är bilar, det är energi, det är 

luftutsläpp, det är råvaror, material, allting. Det är väldigt mycket, jag inte tänkt på det att nästan 

varje artikel handlar om hållbarhet. Så att det kommer bara att bli viktigare, absolut. 

 

D.B: Du har ju egentligen mest pratat om vad som händer här specifik på fabriken, hur tänker ni 

när ni plockar råvaror hit, du pratar om att när vi väljer den skog vi ska ta hit, när vi planterar ny 

skog, är det saker ni tänker på och som ni vill ska vara miljösmart? När ni skeppar ju grejer 

härifrån, hur ser ni på vilka, jag vet inte hur stor del av den här kedjan nu står för själva, berätta 

gärna lite om det? Om det som händer före och efter grejerna är klara? 

 

N.G: Råvaran köper vi av SCA Skog, och den råvaran vi tar är till ganska stor del FSC-

certifierad, FSC står för Forest Stewardship Council, och det bygger ju på att man måste följa 

vissa regler, man måste skydda ett visst antal procent av arealen som,  som, som 

skyddsvärldsskogen  då. Man måste ju ha, man måste bedriva skogsarbetet på ett visst sätt, man 

får inte avverka var som helst, man får inte avverka hur som helst, så vi har ju FSC-certfierad 

skog, eller nåt som heter Chain of custody, det är olika, olika klassning, olika certifikat, så det 

ställer vi ju krav på. Och det är, det redovisar vi ju också, vi har ju våran, vårat papper är ju 

FSC-cerfifierat, så att kunden kan köpa FSC-liner av oss? 

 

D.B: Sker det här lokalt, den här, vars? 

 

N.G: Avverkningen sker, den största delen kommer från Västerbotten, av det vi tar här. Så det är 

ju, som sagt, FSC-märket, vi tittar på. Sen, när vi skeppar iväg produkterna så användare vi ju 

nästan uteslutande båt, båt eller järnväg, så vi kör ju inga, väldigt sällan, papper med lastbil, 

söderut. Vi kör ju mellan Obbola och terminalen i Holmsund, det går det ju på lastbil, sen så är 

det ju båt eller tåg. 
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J.B: Det är uttalat liksom att det ska vara så också ur miljö... 

 

N.G: Och det är ju SCA Transforest som sköter transporten, och det är ju, ju helt klart, och 

återigen så går ju miljö och ekonomi hand i hand, för det är, du får ju väldigt mycket lägre 

utsläpp per ton om du kör den med en båt än om du kör den med lastbil, och det är också väldigt 

mycket biligare att transportera papper med båt än med lastbil, så där går det ju hand i hand 

igen. 

 

D.B: SCA centralt styr egentligen från, du pratar redan från skogen, avverkningen till 

leveransen som ni sköter också. Hela den kedjan är... 

 

N.G: Vi har ju både skogen, och vi har fabriken här och vi har transporten, allt är inom SCA fast 

inom olika divisioner. 

 

J.B: Men, jag tänkte på, när du sa skogen, då måste ni oftast ta det med lastbil... 

 

N.G: Ja. 

 

J.B: Av förklarliga skäl. Jag tänkte bara en till fråga som har kommit upp här. Har du någon 

som här, har du någon ungefärlig koll på, kommer dom från Obbola/Holmsund eller bor dom 

flesta i Umeå eller...? 

 

N.G: Det är nog ungefär 50/50 tror jag att det är, det är nog 50 % av dom som jobbar bor i 

antingen i Holmsund eller i Obbola, 50 % bor någon annanstans. 

 

J.B: Och det är liksom även på kontor, och fabrik också? 

 

N.G: Ja. Generellt så kan, kan kolla med personal om ni vill ha exakta siffror, det är min 

uppfattning att det är så. 
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Transcription of interview with Karin Bodin, CEO of Polarbröd. 

 

The interview was held May 4, 2012, at 10.00 at the head office of Polarbröd. 

 

 

Jacob Bergman: Berätta lite om dig själv, och vad du gör här på Polarbröd? 

 

Karin Bodin: Jag är 37 år, VD för Polarbröd, har varit VD sen 2006. Hör till ägarfamiljen, 

Polarbrödsfamiljen, och har på ett sätt varit i företaget hela livet, men började jobba mer 

systematiskt 2002. 

 

J.B: Ni ägs väl av Polinova, din syster som är VD där? Ni två som äger företaget?  

 

K.B: Jag och min syster och våra föräldrar som äger, tillsammans med två kusiner. Det är sex 

personer, familjeföretag. 

 

J.B: Vad är CSR och hållbart företagande för er här på Polarbröd? 

 

K.B: Vi brukar inte använda begreppet CSR. Dels för att jag hörde Björn Söderberg, han är 

bland annat i Nepal. Gör bland annat julkort av återvunnet pappet, jätteintressant person, honom 

kan ni surfa på. Ganska ung kille, kanske 30 år. Brukar kalla det för corporate social bullshit. 

Känner honom inte, hört honom prata. Vi använder oss inte av begreppet av CSR, dels för att 

det är lite svårt på svenska, dels för att det är väldigt lätt på att översätta fel, eftersom vi i 

Sverige tycker att vi är så himla bra på engelska och så tänker vi, CSR: social som i social, fast 

man kan lika gärna säga, fast jag har hört att man lika gärna kan säga CSR: företags 

samhällsansvar. För om man säger socialt ansvar kan man väldigt lätt halka in på bara 

arbetsvillkor och den delen av hållbarhetsfrågorna. Så vi pratar om hållbarhet, vi har också 

pratat om uthållighet, eftersom vi tycker att, jag känner att hållbarhet; tyvärr är att hållbarhet är 

ett uttjatat ord och väldigt många företag som jobbar med det, men det säger ju nånting om att 

kunna finnas länge. Så att för vår del, vi jobbar ganska mycket med det här nu och att det blivit 

så mycket nu beror på att vi varit på Almedalsveckan på Gotland förra året och det är ju 

politiskt. Vi hamnade mycket på dom föredragen och det blev aktualiserat, vi har ju jobbat 

ganska länge med det här på olika sätt, men nu har vi intensifierat arbetet.  

 

J.B: Hur ni nu väljer att definiera det, är dessa frågor viktiga för er? Men om man säger, hur 

säger ni att ni jobbar med såna här frågor, oavsett hur man väljer att definiera det och på vilket 

sätt man jobbar med det? Hur är er tanke kring detta? 

 

K.B: Den definitionen av hållbar utveckling som kom 1987 från Brundtlandkommissionen är ju 

det här med dom tre aspekterna, ekonomi, ekologi och människan som använda med lite olika 

ord. Av dom tre aspekterna så fokuserar vi mycket på ekologin, därför att egentligen om man 

tittar på de tre ringarna, ni borde träffa min syster, hon är gammal forskare, nu har hon tittat på 

dom senaste åren på freds- och konfliktforskning, hon har tittat på dom ekonomiska systemen i 

världen kring hållbarhetsfrågorna. Man ritar upp tre ringar, social hållbarhet högst upp, eftersom 

människan är ju det viktigaste, men vi vill gärna ha ekologin högst upp, eftersom det är ju det vi 

har att förhålla oss till. Det går ju faktiskt inte att förhandla med naturen, den är ju där den är. 

Och så har vi ekonomi och sociala eller människa eller vad man vill kalla den. För oss så är det 

ekologin vi fokuserar, det har att göra med dels att den sociala är så, vi verkar i Sverige, har 

kollektivavtal, vi har goda, ni vet, goda villkor för dom som jobbar åt oss på alla möjliga sätt, vi 

jobbar mycket med jämställdhet, vi har fått pris som ett av Sveriges fem bästa företag 2009, 

tack vare vårt jämställdhetsarbete, vi har 34 % kvinnliga chefer, vi har ungefär 50/50 män och 

kvinnor i företaget. Det är nånting som vi jobbar och nånting vi är stolta över att vi är duktiga 

på. Om man tittar på den ekonomiska delen, så har vi varit enormt framgångsrika, trippelt A, 

diamantföretag, väldigt bra soliciditet har vi haft, god lönsamhet, fick pris som årets företag i 

Sverige i början av 90-talet för att vi hade så god lönsamhet på verksamheten. Vi haft några 
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svåra år, men nu går det väldigt bra igen. Egentligen tycker vi att ekonomin och socialt är 

väldigt bra i vår verksamhet, och om man tänker på samhället i stort så är det ju här vi håller på 

väldigt mycket, ekonomiskt och socialt gångbart. Ni vet ju att folk flyger till Thailand, man 

tycker att det är kul och det går och det är härligt. Medan den här ringen [ringar in ekologi] är ju 

också en chimär kanske att man tycker att det är tre ringar och tre aspekter och du kunde kanske 

ha kommit hit och så hade jag sagt att vi Polarbröd så håller vi på med den sociala delen av CSR 

och sagt det jag nyss sa om hållbarhet och så vidare, eller om jämställdhet och lika många män 

och kvinnor och så vidare, men det är inte alls tillräckligt, tycker vi. Man kan ju tänka sig att 

dom här är ringarna är trevliga och så är dom tre lika viktiga, men den här är ju överlägset 

viktigast [pekar på ekologi] eftersom vi gör saker mot planeten som är irreparabla och 

irreversibla så sitter vi ju där, det märks ju lite här och där, det märks lite här och lite där att vi 

är på gränsen av vad planeten tål. Den borde ju egentligen vara mycket större, men vi har i alla 

fall valt att när vi pratar om det här så sitter den högst upp och det är inte alla som har det så och 

i mitten av dom tre ringarna ligger hållbarheten.  

 

J.B: Men sen blir ju som ekonomi självklart på sätt och vis, om man tänker att utan ekonomin så 

överlever man inte, det är ju det alla företag jobbar för: 

 

K.B: Det finns en god insikt om det i Polarbröd och vi har folk som är väldigt medvetna om att 

det gäller att göra saker smart så att vi kan tjäna pengar och finnas kvar. 

 

J.B: Om man säger såhär, hur är era anställda med och definierar det här arbetet, hur ni ska satsa 

och vad ni ska satsa på? 

 

K.B: Vi har börjat med ett ambitiöst hållbarhetsarbete och ökat takten på det från och med i 

höstas och nu i år har vi också påbörjat en intern förankringsprocess, vi har ju tre bagerier och 

det bageriet som ligger i Bredbyn innanför Ö-vik, där har vi börjat prata med alla anställda kring 

hållbarhet, vi har sagt såhär: om vi ska finnas i 100 år till, vad behöver vi göra då? Och så har 

dom fått rangordna olika typer av åtgärder därför att vi har själva gjort hållbarhetsworkshops 

och tittat på var är våra utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv, och nästan helt fokuserat på den 

ekologiska hållbarheten och konstaterat att det är på råvaror, transporter och emballage och 

egentligen inte på produktionen, den är långsiktigt hållbar som vi ser det, den går på grön el och 

är väldigt effektiv och så. Men när det gäller råvaror, emballage och transporter så har vi spånat 

på åtgärder, tillexempel fossilfria transporter, hur vore det om vi kunde köra på el och biogas 

och mycket tågfrakt och sånt. Och så har vi bett våra anställda rangordna den typen av åtgärder 

och andra, olika förslag på, men det dom sätter väldigt högt upp är bra produktkvalitet, och det 

tycker jag är så fascinerande och att dom tänker helt rätt. För att om vi ska finnas långsiktigt så 

måste vi vara bra, det är ju absoluta grunden, vi måste vara stabila, pålitliga och intressanta och 

ha konsumer som handlar av oss. Där känner jag mig väldigt trygg att ha såna medarbetare som 

säger att det långsiktigt viktigaste är bra produkter, eftersom jag jobbar mycket med det här nu 

och är väldigt fokuserad på den ekologiska hållbarheten så kan man ju kanske riskera att tappa 

den bollen och på nåt sätt börja tulla på kvalitén eller tänka att ”jaja, konsumenterna får faktiskt 

lov att förstå”, nu måste vi hitåt. Men det går inte, dom måste med, annars det spelar ingen roll, 

vi kan vara världens mest hållbara företag ekologiskt om inga köper våra grejer 

 

J.B: Du tänker att kvalitén går inom ekonomin? 

 

K.B: Ja, det kan man säga, det är ett sätt som vi jobbar med vår personal, nu har vi hunnit bara 

till ett av våra bagerier för den förankringsprocessen vi kommer att försöka utvärdera om det var 

bra process eller tog för mycket tid eller folk tyckte att det var knepigt. 

 

J.B: Tycker du att det är viktigt att anställda får vara med och definiera och påverka dessa 

frågor? 

 

K.B: Absolut, då får man ett engagemang och stolthet för företaget. Det är inte första gången vi 
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gör förankrings. Dom här muggarna är från 2006 [pekar på kaffekoppen], då jag tillträdde som 

VD. Då gjorde vi ett stort arbete med värderingar och diskuterade dom i hela företaget och folk 

fick skriva förbättringsförslag och sen satte vi dom på kaffekopparna de som vi tycker är våra 

värdeord. Nu har du naturligt gott bröd som handlar om produktkvalitet då och den här 

resurseffektivitet som handlar om att göra saker smart och uthålligt. 

 

J.B: Mycket hur ni engagerar anställda är förankringsprocesser och att man låter dom vara med 

och påverka? 

 

K.B: Sen är det naturligtvis i det dagliga arbetet, vi jobbar med ständiga förbättringar, jaha är 

det frågar folk då. Ja, det kan man väl säga, men vi väljer att inte använda det begreppet för att 

vi tycker att det för med sig massa andra, det behövs inte, vi vill göra ständiga förbättringar, 

punkt 

 

J.B: Om am säger så här i det stora hela: vad har ni här på Polarbröd för påverkan på miljö, 

samhälle? 

 

K.B: Mycket intressant fråga. Vi tittar på det också, alltså vi jobbar med miljöregistrering, enligt 

Emas sen 2000, men vi bytte mot ISO 14001 för ingen kände till Emas. vi har ISO 14001 

certifiering i Polarbröd, där har vi fyra betydande områden som vi följer: det är spill, 

kassationer, transporter och energiförbrukning. Så att det är ju det vi har definierat som våra 

påverkansområden, men nu har vi gjort förnyade, förstärkta arbete är det de jag sa om råvaror, 

transporter och emballage. Det är ju delvis överlappande och delvis inte. Men råvarufrågan är 

den stora. Det är jätte, jättestor utmaning hur vi ska kunna försörja hela planetens befolkning 

med mat utan att planeten inte pallar. 

 

J.B: Hur arbetar med dessa frågor ur ett regionalt och lokalt perspektiv? Nu är ju ni väldigt 

lokala och regionala, men tänker ni alltid på att vilja verka regionalt och lokalt? 

 

K.B: Nej, jag skulle inte säga alls. Vi är verksamma i Norrland och väldigt stolta över det. 

Produktionen är här och den tänker vi inte flytta på men vi har ju marknaden i södra Sverige så 

att. Vi lever av att vi är väldigt effektiva i vår produktion och att vi har effektiva transporter och 

vi måste vara bättre än dom andra, annars överlever vi inte. Givet vad man kan tänka sig händer 

i framtiden vad som händer med ökade dieselpriser och transporter så måste vi vara ännu, ännu 

effektivare och duktigare för att kunna klara oss. Det är en avvägning, men det finns mycket 

föreställningar om att det ekologiska och närproducerade är det som är långsiktigt uthålligt och 

det kanske det är, men då är det väldigt småskaligt. Och då betyder det att du och du och du får 

baka sitt eget bröd och ha sin egen höna eller vad det nu är och då kommer vi att behöva ägna 

mycket mer tid åt matproduktion själva och det är ju inte så kul när det finns massa andra roliga 

jobb. 

 

J.B: Hur tänker ni med råvaror och sånt, vart tar ni det ifrån? 

 

K.B: Huvudsakligen svenska råvaror, men i visst mån tyskt mjöl. Då har vi tågtransporter från 

den kvarnen hela vägen till Älvsbyn. 

 

J.B: Är det för att det är mest kostnadseffektivt eller för att det inte finns tillgång? 

 

K.B: Bra kvalité på det tyska mjölet, men det är en diskussion hela tiden, man måste ju titta 

också på vad som händer med kostnader och kvalitén och transporter. 

 

J.B: Om man ser på hur ni kommunicerar dessa frågor, hur länge har ni arbetet med dessa 

frågor? Du sa att ni intensifierat arbetet nyligen, men hur länge har ni jobbat med dessa frågor? 

 

K.B: Jag tycker att resurseffektivitet som sådan har genomsyrat hela bolagets historia sen 1972, 
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men vi systematiserade genom att bli miljöcertifierade genom Emas 2000 och vi gjorde 

livscykelanalyser för att se påverkan på våra produkter 2007, klimatpåverkan. Från och med då 

kan man väl säga att vi tydligen har kommunicerat vårt miljöarbete, på webben och så vidare. 

 

J.B: Är det från ledningen som dom här grejerna har kommit upp att ni börjat satsa mer på såna 

här grejer eller är det från dom anställda? 

 

K.B: Det är både och, vi har många, väldigt engagerade medarbetare som har idéer och input 

och tanker kring detta. Sen är ju jag också väldigt engagerad i dessa frågor. Från båda håll kan 

man säga. 

 

J.B: Viktigaste intressenter för er? Kunder, leverantörer, anställda, och så vidare? 

 

K.B: Intressenter överhuvudtaget eller hållbarhetsarbete? 

 

J.B: Både och. 

 

K.B: Konsumenter, dom som köper våra produkter varje dag, vi har ju väldigt billiga produkter 

om man jämför med biltillverkare. Dagligen tar ju folk beslut om dom ska köpa Polarbröd eller 

inte. Men sen har vi också handeln eftersom det är väldigt få personer i Sverige som bestämmer 

över vilka produkter som ska finnas i hyllorna och till vilket pris. Så handeln i Sverige. VI säljer 

75 % till svensk konsumentmarknad. Väldigt viktigt att vi kommer in där. Våra medarbetare 

givetvis också viktiga. Det handlar som att få ett engagemang och stolthet och vilja att prestera 

bra. 

 

J.B: Hur kommunicerar ni dessa tankar till de olika intressenterna? Dels från perspektivet att om 

man gör nånting bra vill man ju att folk ska veta det, men om du exempelvis har en förhandling 

med en leverantör, hur arbetar ni för att kommunicera? 

 

K.B: Tyvärr så handlar det väldigt mycket om pris när vi pratar med leverantörer. Det är ju inte 

jag som handlar, men dom i Polarbröd som gör. Det är väldigt sorgligt för att det går på flera 

sätt tvärs emot hållbarhetsarbete om man ska ha det billigaste hela tiden så är det väldigt lätt att 

folk skippar lite saker för att det ska bli billigare. Sen finns det givetvis motsatsen, typ IKEA när 

man är extremt effektiv, det är både ekonomiskt och ekologiskt riktigt, oerhört effektivt med 

transporter osv. Men vi försöker kommunicera och vill jättegärna ha en dialog med kedjorna, 

Coop, ICA, Axfood för att dom har ju också hållbarhetsarbete, dom är väldigt starka 

varumärken i de sammanhanget hur dom ser framför sig vad som ska hända hur vi kan 

samarbete för att minska på svinnet exempelvis. Det är naturligtvis ett jätteproblem om man 

tillverkar mat också slänger man bort den - ruskigt energislöseri. 

 

J.B: Om man ser hur ni konsumerar det, om man ser vi som konsumenter. Hur får vi reda på 

det? Att ni jobbar mycket med såna frågor. 

 

K.B: Vi har ju en Facebook-sida med 10 000 som gillar oss där. Det är ju kul, för att det är en 

kanal att nå ut. Vi har en webbsida med flik som kommunicerar vårt miljöarbete. Vi 

kommunicerar inte jättemycket till konsument om dom här sakerna och det är ju dels för att vi 

tycker att vi behöver prata om produkterna och bröd som är gott och vad man kan ha det till, 

den kommunikationen är viktigare. Och så för att vi, när det gäller det fördjupade 

hållbarhetsarbetet har vi inte hunnit så långt än så att vi har hittat vad vi vill säga. Sen är det ju 

också: vi vill ju inte riskera bakslag att vi har idéer och visioner med vad vi vill och så kommer 

nån och säger, men det här, det gör ni dåligt. Vi vill inte åka på smäll på fingrarna, vi vill se till 

att vi har bra koll på alla våra processer innan vi säger nåt som vi får ångra. 

 

J.B: Marknadsför ni er hållbarhet? 
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K.B: Nä. Vi pratar mycket om renhet och Norrland och natur och sånt där och i det så 

sammankopplas det ju ofta med miljö. 

 

J.B: Bakar och fryser ner och så vidare. 

 

K.B: Ja, det har vi ju pratat om, nånting vi är stolta över. Vi använder inte konserveringsmedel 

exempelvis. Dom här går ju in i varann, hälsodebatter och miljödebatter och det känner ni säkert 

till att många blandar ihop närproducerat och ekologiskt, suddigt, vad som är. Jag tror att många 

kan förknippa, konsumenter i allmänhet har en positiv bild av vårt varumärke ur 

naturlighetsperspektiv därför att vi är norrländska utan konserveringsmedel och fryser brödet 

och sådär. 

 

J.B: Tror du det är skillnad att ni kommunicerar direkt eller en tredje part gör det? 

 

K.B: Ja, det är mycket mycket starkare om en tredje part gör det givetvis. Om nån creddig 

person eller organisation är det givetvis mycket starkare. Det här priset vi fick för bästa 

arbetsplats fick vi jättemycket positiv uppmärksamhet för det. Och andra tidningar skrev om att 

veckans affärer gett oss det priset. Det är naturligtvis bättre om någon annan säger att man är bra 

än att man själv säger att man är bra.  

 

J.B: Ur ett samhällsperspektiv, hur tycker du att ni bidrar till samhället? Vad är er roll? 

 

K.B: Vi tittar på det också. Bröd är en vara som ligger väldigt långt ner i näringskedjan, det är 

ju spannmål som man bakar. Vilket betyder att av det som vi äter, av all mat, så är det 

egentligen bara rotsaker som är ännu mer klimatsmart. Sen kommer bröd. Och sen kommer 

tomater, och sen kommer kyckling och korn, och sen kommer korn och sen ännu högre upp 

kommer kött och ost. VI tycker att vi har bra produkter som är sunda som är bra för klimatet, 

hållbart, det är hållbart att äta bröd. Vi bidrar ju naturligtvis också med skatteintäkter, cirka 70 

miljoner per år till samhället. Och så betalar vi ut löner till våra anställda, cirka 400 per, plus vår 

säljkår/distributionskanal som vi deläger via modersbolaget. Fristående bolag som lever utav att 

köra ut Polarbröd i hög utsträckning. Vi bidrar med arbetstillfällen, vi bidrar till småorter i 

Norrland. Älvsbyn, Bredbyn, Omne. Vi är viktiga arbetsgivare på våra respektive orter.  

 

J.B: Vad gemene man för utbyte av era produkter? 

 

K.B: Sunda, bra livsmedel, enkla. 

 

J.B: Hur resonerar ni kring och dom här satsningarna på hållbarhet? Ser ni en trade-off här eller 

att det kostar er eller vinner pengar åt er? 

 

K.B: Det är jättesvårt eftersom. Min produktionsansvarige säger att om alla fick samma 

spelregler så skulle vi ju köra för att vara bäst. Men om vi gör förändringar som missgynnar oss 

kortsiktigt och dom inte gör det. Alla vet att som vi gör nu, det går inte i längden, om 100 år kan 

vi inte hålla på så. Vi kan inte hålla på att hugga ner Amazonas, allt som sker nu. Alla förstår - 

men ingen vill ju börja. Men små initiativ här och där. Men dom stora strukturella förändringar 

kostar ju på. I Sverige idag är det 3,5 % av livsmedlen som säljs som är ekologiska. Och 

ekologiska, det är inte tillräckligt kanske för att vi ska vara hållbara, men det är ett steg i rätt 

riktning. Vi har enstaka ekologiska produkter, men vi är ju beroende av att folk ska köpa våra 

grejer. Det är svårt, men vi har idéer om vad vi vill göra, men om vi gör dom och folk inte är 

med så kostar det bara pengar och vi kommer inte överleva. Det är en riktigt svår balansgång 

mellan vinst och ekologiska satsningar och på miljö. 

 

J.B: Svårt att sia om satsningar bär frukt ur ett långt perspektiv. 

 

K.B: Jag håller på att intervjua kandidater till inköpschef och logistikansvarig i Polarbröd, en 
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nyckelposition tycker jag med tanke på vad vi gör. Jag försöker liksom fråga, hur ska ni se på 

det här om man är inköpsansvarig. Om man är inköpsansvarig är man väldigt fokuserad på rätt 

pris. Jag frågade dom om hållbarhetsaspekten, då vare en som sa: i många fall går det hand i 

hand. Och det är ju sant, om man gör smartare förpackningar, bättre effektiviteten, packar 

smartare, då vinner man både ekonomi och miljö. Det är ju där man måste börja alltid, 

naturligtvis, det som både är ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Att vi producerar så effektivt 

det bara går, med så lång energianvändning som möjligt, vi följer ju dom här nyckeltalen så vi 

ser ju vad som händer. När det går bra, då är det ju väldigt bra vinst och bra miljöaspekt. 

 

J.B: Vad har ni för skyldighet gentemot samhället? Är det enbart att göra vinst och följa lagarna 

eller också ytterligare? 

 

K.B: Vi vill ju gärna vara en förändringskraft i samhället för den här omställningen. Jag är 

väldigt besviken på regeringen. Jag tycker inte alls att dom tar sitt ansvar. Dom har gjort många 

bra saker för oss företag och för samhället i stort. Men just det här att det är helt blankt på 

miljösidan. Man kan lyssna på nån moderatminister och dom tar inte upp hållbarhetsfrågorna 

överhuvudtaget, som att dom inte finns, och det går ju inte alls. Det finns nåt som heter Haga-

initiativet som bland annat Coca-Cola och även Arla är med i och som är ett åtagande att minska 

sina koldioxidutsläpp, 30 % eller nåt. Det är ju flera företag som tar såna där initiativ, såhär ska 

vi jobba dom närmaste 10 och 15 år. Det är inte tillräckligt det som staten gör, det är inte 

tillräckligt för att skapa förändring. 

 

J.B: Du menar att staten ännu mer måste gå i bräschen? 

 

K.B: Det tycker jag. Man tycker ju att det handlar mycket om konsumentmakt, och visst finns 

det positiva exempel på det. Jag minns när det fanns miljötvättmedel, mitten av 80-talet, sen sa 

det pang, nu tror jag nästan inte man kan få tag på ett tvättmedel som inte är svanenmärkt. Där 

fanns en konsumentaktion. Folk ville köpa det och nu är det bara så. 

 

J.B: Skulle det behövas mer generella riktlinjer från regeringen? 

 

K.B: Jag tycker att det skulle behövas en mer seriös omställningspolitik, hur ska vi få bort det. 

Ni vet exempelvis, så billigt som det är att flyga idag, det går ju inte att ha det så. jag kastar sten 

i glashus, älskar att flyga. Men det går ju inte, vi måste ställa, det går ju inte att det kostar så lite, 

måste på mer skatt eller nåt, avgifter eller nåt. Dyrare med tåget än flyget, så flyger ju folk 

naturligtvis. Det verkar inte vår regering idag tycka att det är nå problem.  

 

J.B: Tror du att såna här grejer skulle kunna påverka negativt? Om ni inte får vara med och 

förhandla dom här åtgärderna själv? 

 

K.B: Man kan tänka sig väldigt konstiga grejer, man får inte frakta livsmedel exempelvis. Allt 

ska vara närproducerat, lite långsökt men. Vi vill ju vara med och vi ser ju ungefär vad som 

behöver göras, alla får ju agera efter den verklighet som finns. Ett exempel är 

etanolbilsmarkanden som först var väldigt subventionerat, idag är det mest dieselbilar som är 

miljöbilar. Det är ju ett fossilt bränsle, punkt slut. Nånting som håller på att ta slut och det är 

nånting som ökar mängden koldioxid i atmosfären. Jag förstår inte riktigt hur man tänker. 

 

J.B: Hur bestämmer ni vilka saker ni ska satsa på? Det finns ju miljoner grejer att göra, precis 

som du säger. 

 

K.B: Vi kommer fråga konsumenter, medarbetare, andra intressenter. Vad ska vi prioritera, i 

vilken ordning. För vi tänker oss att vi på tio år ska bli ett hållbart företag. Vi håller på att skissa 

på hur det här ska gå till. Vi har olika idéer, jag beskrev intressentdialogen med medarbetarna 

om vad vi ska göra för att finnas om 100 år och då säger dom produktkvalité högst. Mer då? Då 

får vi titta på dom åtgärder som behövs. Jag tror personligen att vi kommer behöva titta mycket 
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på odlingen, eftersom det är mycket konstgödsel som används i världen idag som gör att vi får 

stora skördar som gör att vi frigör. Dels kan man ju då odla spannmål som vi ger till djur och så 

äter vi kött i väldigt väldigt hög utsträckning. I Sverige har vi fördubbla köttkonsumtionen till 

90-talet till nu. Det har också med priset att göra. Vi gick med i EU och så blev det billigare 

med kött, det är ju gott med kött. Att det funkar inte i längden på grund av att det är för 

resurskrävande, det vill vi ju inte tänka på, det är ju inge kul.  

 

J.B: Fokusområdet för er miljö? 

 

K.B: Ja, vi tittar på att göra en sån här GRI, hållbarhetsredovisning och då konstaterade vi att 

där är ju många sociala aspekter, och det gör vi ju redan idag, vi följer antalet anställda, vi följer 

sjukfrånvaro, rehab. Man får välja ett antal nyckeltal om man ska göra en sån här GRI-

redovisning. Det är fel att säga: jag hade en diskussion med vår hållbarhetskonsult om varför 

kan man inte fair tradea en polarkaka? Då skrattade han bara. Jag vet inte om vi tänker på det 

här i Sverige. Tack vare att vi har en lagstiftning och folk har det ju bra som jobbar i Sverige så 

betyder ju det att köper man svenska varor så köper man varor med varor som inte farit illa. 

Men det finns ju ingen märkning för det. Men du kan ju köpa fair trade ditten datten och känna 

dig bra. Det är nånting vi behöver diskutera. Annars är det risk att vi inte tänker på vilka 

mervärden det är att köpa produkter från länder där folk har det bra och där man har en vettig 

miljölagstiftning osv. 

 

J.B: Bolagets styrning: Har ni några speciella riktlinjer för hur ni ska hantera dom här typerna 

av frågor? 

 

K.B: Vi har ju den här miljöredovisning som säger att vi ska följa vilka nyckeltal årligen. När 

det far iväg på vissa nyckeltal, typ packeffektivitet, då brukar styrelsen reagera. För styrelsen är 

ju mycket familjen och vi vet ju att vi har gedigen kunskap om att vi måste vara effektiva 

packmässigt, både för ekonomin och miljön. Är vi inte det så är vi på väg åt fel håll. Det brukar 

bli mycket uppröjda känslor. Så riktlinjer nej, inte sådär formaliserat. Men jag tror att vi 

kommer sätta nya mål om vi nu bestämmer oss för att om vi nu om tio år ska vara hållbara så 

måste vi tidigt sätta massa saker, massa åtgärder. Vad är det att vara helt hållbar? Vad är det att 

vara helt fossilfri? Vad menar vi då? Det har vi dock inte gjort än, men det kommer vi att ha och 

det kommer vi att kunna följa from nästa år. 

 

J.B: När ni anställer, har ni några speciella riktlinjer där? Vill ni anställa folk som har de och de 

tänket? Olika bakgrund? 

 

K.B: Jag har läst om IKEA och deras sätt att rekrytera, att det handlar oerhört mycket om att ha 

rätt värderingar och jag tycker att det blir tydligare och tydligare att vi måste se till att dom som 

jobbbar hos oss gillar de vi håller på med och vi ska ju också sticka ut hakan, eftersom vi 

tydliggjorde det här arbetet i höstas och vissa tycker att det här är det roligaste som hänt, nu ska 

vi verkligen göra nåt nytt, nu ska vi ta ett nytt kliv. Och dom får ju faktiskt mer plats och 

viktigare roller i vår organisation tack vare att dom har den inställningen. Sen finns det andra 

som är neutrala och andra som är skeptiska, men det är ju viktigt att folk tycker olika, farligt att 

bara ha ja-sägare runtomkring sig. Men långsiktigt är det så att delar man inte företagets 

värderingar så ska man inte jobba där, det blir ju inge bra. 

 

J.B: Men har ni några speciella värderingar som alla känner till? 

 

K.B: Det är ju dom som står på kaffemuggarna som vi brukar försöka prata om när vi har 

anställningsintervjuer. Det håller vi också på att revidera nu, vi har fem nu och jag skulle vilja 

ha färre så att vi liksom kan fånga vilka vi är och vad vi håller på med på färre ord. Jag är också 

väldigt, återigen, IKEA, jätteduktiga, har ju en version som väldigt många medarbetare säger 

när dom blir intervjuade. Vi ska ju göra en bättre vara för många människor och därför så, 

massa åtgärder som dom gör. Eftersom dom hela tiden kan falla tillbaka på företagets 
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grundvision så är dom ju väldigt trygga. Jag har en medarbetare som kommer från IKEA och 

han betonar ju att det skapar en väldigt kraftigt organisation när det finns tydlig version och 

tydlig riktning och sen så har man en förtroende för medarbetarna att lösa detaljerna själva. 

 

J.B: Men dom här kopparna som ni pratat om. Är det nånting som ni jobbar med att 

implementera? Vilka är dom andra tre? 

 

K.B: Det är arbetsglädje, starkt varumärke, handlingsberedskap, naturligt gott bröd. Det är ju 

väldigt hemsnickrat, det är ju jag och syrran som gjort detta, med hjälp av andra förstås, i 

organisationen. Handlingsberedskap, ett slags förhållningssätt medans naturligt gott bröd 

handlar om produktkvalité. Vad menar vi med starkt varumärke? Ja, egentligen menar vi nog 

förtroende och ärlighet. Men dom finns och står på kaffekopparna, vi har förankrat dom och vi 

har diskuterat dom. Nu ska jag väl ärligen säga att det är väl inte jättemycket nu, vi jobbar inte 

nu i år med dom här orden, så konkret. Dom finns med när vi pratar om våra mål och 

värderingar med eftersom vi vill skruva i dom så lägger vi inte jättemycket fokus i dom nu. 

 

J.B: ISO 26000, hört nåt om denna? 

 

K.B: Vi tänker väl såhär, det finns jättemycket märkningar av olika slag. Vi försöker fylla vårt 

varumärke med det vi vill stå för. Ja, det finns jättemycket olika, ja krav, och EU-blomman, 

massa olika märkningar. Jag tror att vi kommer att försöka hitta vår egen väg framåt för att 

försöka kommunicera i vårt eget varumärke vad vi håller på med så att vi därigenom bygger, det 

kan hända att vi ska göra en sån här ISO 26000, det kan jag inte svara, vi har kollat på lite 

enklare redovisningar som inte kräver revision, för vi har både kvalité och miljörevisioner 

redan, och det är ju ganska tidskrävande och det kommer ju folk som ska titta på hur man jobbar 

och så. Så vi ska ju inte drunkna i såna, det ska ju vara ändamålsenligt.  

 

J.B: Avslutande frågor. Konceptet runt CSR; hur man än använder det. Det är ju lite suddigt 

sådär och att folk kan ha folk som jobbar med sånt, men dom pratar inte om det och vice versa. 

Tycker du att det är hållbarhet att man jobbar med sponsring och välgörenhet? 

 

J.B: Det var nog det Björn Söderberg sa, corporate social bullshit, det här man gör vid sidan om. 

Det går ju inte, verksamheten måste ju vara sund i grunden, annars så har man ju 

huvudverksamheten här som kanske förstör miljön eller utnyttjar folk eller gör nåt dåligt. Sen så 

har man lite pengar över och dom duttar man ut på nåt positivt. Så kan man inte hålla på. Det är 

ju kärnverksamheten som är det viktiga. 

 

J.B: Men samtidigt, hur ser ni på sponsring? Man kan ju läsa på er hemsida och så om 

sponsring. Ser ni det som ett sätt att jobba med hållbarhet och stärka regionen runtomkring, hur 

tänker ni kring det? 

 

K.B: När det gäller sponsring så har vi liksom två vägar, två spår. Det ena handlar om lokal, 

bygdemedel kallar vi det, dom små orter, faktiskt även Umeå är en verksamhetsort för oss nu. 

Där vi kan göra små insatser för att man ska känna sig lite stolt. Vi har exempelvis haft cyklar 

här i Umeå, sponsrade, som folk kan låna. Det känns ju bra, det är kul att visa varumärket, 

väldigt lokalt. Vi var också med i det som heter älska M, kockduell mellan företag, med hjälp av 

kockar från olika restauranger här i stan. Liksom så att vi finns, vi finns som en aktör här. 

Samma då naturligtvis i våra bageriorter, då får dom bestämma själva, exempelvis så vill man i 

Bredbyn ha en skylt på arenan i Ö-vik för att man älskar hockey. Då är det så, då kör vi på den. 

Det andra spåret utöver det lokala är ju att hitta de samarbeten med människor som vi tycker 

förstärker det vi vill göra. Det blir ju ännu tydligare nu med hållbarhetsarbetet. Exempelvis 

Heidi Andersson är ju en armbryterska med ett stort miljöintresse. Vi har jobbat med henne i 

olika sammanhang, nu ska hon sitta med i en jury, vi ska dela ut ett pris i november till nån som 

gör nåt utstickande. Vi tycker att vi är utstickare i Polarbröd och vi vill hylla andra utstickare 

som gör saker bra, så att säga. Då är hon ett slags samarbete som känns rätt för oss eftersom hon 
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är intressant, bra person som går sin egen väg, är annorlunda. Vi vill gärna ha såna i nätverket.  

 

J.B: Har ni någon målsättning med sponsring och såna där grejer? Gör ni det för att ni känner att 

ni behöver det eller för att göra gott i sin närhet? Har ni någon skyldighet? 

 

K.B: Njae, naturligtvis bygdemedel. Det är otänkbart att inte göra nåt i Älvsbyn, som är vårt 

huvudkontor och ursprungsort, det går bara inte, det vore förfärligt om vi inte tog vårt 

samhällsansvar i byn. Men sen är många som vill allt möjligt, fotbollslag i Piteå, olika som vill 

olika saker. Gränsen för vårt ansvar stannar ju nånstans. Vi kan ju inte ge pengar till alla 

knattelag i hela Sverige som skulle vilja och på nåt sätt behöva. Jag tycker att vi borde göra 

ännu tydligare, vi tittar på det, både på pr- och reklamsidan vilka samarbeten som är rätt och 

hur, vi ska diskutera med folk som vi känner och som är i kultursvängen. Folk som är duktiga 

utövare, är det intressant, vad är dom. Sport är ju som så enkelt, alla sportutövare vet ju att dom 

behöver sponsorer och så kör dom på det. I många fall kan det vara jättepositivt, i andra fall är 

det som Ludmila Enqvist. AXA hade en hel serie ut i hennes namn, när hon hade dopat sig var 

det bara för andra gången var ju bara kört. Det är ju det som är risken med att knyta sig nära 

människor, det kan bli fel. 

 

J.B: Svårt att bestämma vilka.  

 

K.B: Vi sponsrade UIK för några år sen. Vi tyckte att dom var exceptionellt duktiga, helt egen 

klass i Sverige, ute i Europa och så vidare. Det var kul, men vi lyckades väl inte riktigt hålla i 

det på ett bra sätt, man måste ju liksom ha mycket resurser. Man kan tänka ”oh, vad mycket 

pengar”, men det är hälften, lika mycket arbetsinsats för att göra det bra. Man måste sätta av tid 

för att få ut maximalt. Sponsring är jättesvårt, tycker jag. 

 

J.B: Om dom du jämför sponsring med att ta ansvar för miljö och såhär, ligger både saker inom 

hållbarhetsarbete? 

 

K.B: Ja, det kan man säga. Vi har ett samhällsansvar på våra verksamhetsorter och det är ju 

social aspekt att sponsra nåt så att det känns bra och personalen blir stolt. Om man tittar på dom 

här ringarna, den sociala ringen, det är ju liksom vår överenskommelse om hur vi tycker att det 

ska vara. Vi har ju hittat på massa saker ur ett 1990-talsperspektiv, alltså en slags tillväxttid när 

vi haft mer och mer landområden att allokera för jordbruk och så vidare, men om vi kommer till 

en tid när det inte är så längre måste vi ställa om där, så jag tror att idag beter vi oss som att 

sociala bubblan är jättestor och ekonomiska också, men miljön är inte så viktig. Men i själva 

verket är miljö jättestor, och den sociala måste vara, vi måste kunna anpassa oss, annars går det 

ju inte.  

 

J.B: Om man tänker i framtiden? Vad är planerna framöver? 

 

K.B: Det sa jag ju. Vi har idén att vi, min familj har bakat bröd i 133 år, vad behöver vi göra för 

att kunna göra det i 133 år till? Eller fem generationer till? Vi har inte riktigt bestämt vilka ord 

vi ska använda. Det betyder att vi måste göra massa åtgärder och dom vill göra dom närmaste 

tio åren för att sen kunna håll på i tio år till.  

 

J.B: Tror ni att ert företag kan hjälpa regionen med ert arbete? 

 

K.B: Vi vill jättegärna gå i bräschen. Det var någon som föreslog att vi skulle utmana andra 

företag att försöka vara med på det här. Det hjälps ju inte om vi lyckas bli hållbara på tio, så 

fortfarande 99,999 % av alla företag i Sverige som inte är det. Att försöka få med sig fler, det är 

ju jättebra, för alla, på alla sätt. Det vill vi ju jättegärna. Sen tycker jag att vi är ett väldigt bra 

företag och det är bra för Norrland att vi finns. Det tror jag kan stärka hela regionen. 
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Transcription of interview with Sture Bergman, CEO of Västerbottens-Kuriren. 

 

The interview was held May 1, 2012, 21.00, at the home of Sture Bergman. 

 

 

Jacob Bergman: Med Västerbottens-Kurirens VD Sture Bergman. Ehh… ja. Fråga ett: Vad är 

CSR och hållbart företagande för er? Eller för dig? Hur tänker du kring det? 

 

Sture Bergman: Det finns två dimensioner i det tycker jag, eller minst två. Det ena är att vi är ett 

lokalt företag, och i och med att vi är ett lokal företag så verkar vi på en lokal marknad, vilket 

innebär att om samhället runt om oss mår bättre så är det bättre för våra affärer. Sen så finns det 

ganska många studier, det finns bland annat ett ganska stort verksamhetsutvecklingspris i USA - 

Malcolm Baldrich Award - där man går igenom ett antal aspekter eller ett antal - vad ska man 

säga - områden, och bedömer företag hur bra dom är, och då är det ju också hur pass aktiva man 

är i lokalsamhället, hur engagerad är man och tar ansvar för samhället runtomkring sig, helt 

enkelt för att man har sett att dom företag som bryr sig om sin närmiljö är också mer 

framgångsrika. För oss som ägs av en lokal stiftelse som dessutom har inte enbart vinst som 

syfte som är det ju väldigt naturligt att vi försöker verka också på andra områden; med 

sponsring, med att stötta med annonsutrymmen och så vidare där vi kan, för att hjälpa 

föreningsliv och andra organisationer helt enkelt att kunna bedriva sin verksamhet. För att vi 

tror att om det är bra för Umeå då är det bra för oss. 

 

J.B: Okej. Hur viktigt är det att låta de anställda vara med och definiera CSR och vad det 

innebär? Hur ser ni på det? 

 

S.B: Vi har aldrig - vad jag vet har vi inte haft någon sån process där vi haft medarbetare som i 

en öppen diskussion bestämt vad vi ska stötta. Det har inte förekommit hos oss. Däremot så ser 

jag, när du säger det, att det skulle finnas säkert flera goda skäl till att göra det, men det har 

aldrig förekommit hos oss. Utan det är egentligen en ledningsfråga. 

 

J.B: Okej, men... 

 

S.B: Eller en ägarfråga i vissa tillfällen. 

 

J.B: Du säger det här med… med de grejerna som du nyss nämnde, men hur gör ni då för att få 

med eller engagera era anställda inom det här CSR och hållbart företagande? Hur… ja… alltså 

hur…? 

 

S.B: Jag tror att- 

 

J.B: Tror du att de gör det själva, eller tror du att…? 

 

S.B: Alltså, om man säger, i de verksamheter där vi väljer att stötta, så försöker vi stötta sånt 

som folk känner sig stolta av att vi stöttar. Att vi bidrar med… Men vi har egentligen ingen sån 

process där medarbetarna är djupt inne i det, utan det är på ledning och ägarnivån de här sakerna 

både avgörs och diskuteras. 

 

 

J.B: Okej. Du skulle kunna nämna de där åtgärderna som du, eller de här sakerna som du sa att 

ni jobbar med rent konkret, som du sa i början, hur… liksom… vilka det är?  

Som du…? 

 

S.B: Ja, då gör vi inte så jättestor skillnad på vad som kanske är mer regelrätt CSR och vad som 

i vissa delar kanske är mer vanlig sponsring. 
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J.B:  Mm. 

 

S.B: Men vi har ju kontantstöd till vissa föreningar, vi hjälper med annonsutrymmen för många 

föreningar. Det är väl egentligen de två största… Sen är vi också aktiva i att stötta vissa initiativ, 

exempelvis Axelfonden har vi stöttat med annonsutrymmen. Vi är stiftare till 

insamlingsstiftelsen Samtal för livet, där vi förutom då med kontantstöd också hjälpt till med att 

forma hela verksamheten, och dessutom hållit utrymme för, eller ja, skött annonseringen. I det 

sistnämnda fallet har vi dessutom hjälpt till aktivt med att ordna så att andra företag också har 

ställt sig bakom initiativet. 

 

J.B: Hur länge har ni arbetat med såna här frågor? Har du… kan du se någon slags, nu har inte 

du varit på VK så länge, men har du sett någon slags förändring med det, eller liksom har det 

alltid varit så mycket jobb med det, eller har det skett en förändring på senare tid? 

 

S.B: Jag tror att Västerbottens-Kuriren ägnade sig åt CSR före begreppet var uppfunnet. Det ät 

ju en verksamhet som så tillvida är lite speciell eftersom den också bedriver opinionsbildning, 

och ska bedriva - bedriver - journalistik och så vidare. 

En av VK:s stora män genom tiderna, Gustav Rosén, han betydde ju väldigt mycket för 

fattigdomsbekämpningen i Västerbottens fjällvärld, runt Tärnaby och så vidare, och nu pratar vi 

1920-tal. Så jag skulle nog vilja säga att det här har funnits i tidningen och i det här frisinnade 

liberala arvet som är föregagets grundpelare. 

 

J.B: För det är intressant det du säger, det här att en tidning har en speciell roll i ett samhälle, 

som du säger, som opinionsbildare, och det kan man ju se lite som CSR också kanske på sätt 

och vis. Det är ju klart, om ni skriver om… eftersom det ni skriver påverkar ju väldigt mycket, 

ser du det som att ni har en viss… vad ska man säga… höjd att det också… 

 

S.B: Jag skulle inte vilja säga att opinionsbildningen och journalistiken är en del av vårt CSR. 

Däremot så är det ju så att journalistiken och opinionsbildningen är ju  

viktigt för oss som samhälle, och demokratiskt fungerande - ja för ett demokratiskt fungerande 

samhälle, och det är ju också varför - eller därför- staten ger just medieföretag ett större 

handlingsutrymme i lagstiftningen via tryckfrihetsförordningen. Där är ju skälet till det. Men det 

vill jag nog inte säga är en del av vårt CSR. Däremot så finns det i medieföretagets, i vårt 

medieföretags väsen också, samhällsnytta - att vi ska bidra med samhällsnytta. 

 

J.B: Om vi pratar… 

 

S.B: Jag tror det är en del av vår affärsidé som man skulle kunna… åtminstone med… med 

lite… som man skulle kunna härleda till ett CSR-tänk. 

 

J.B: Ja, det var lite det jag… lite det jag tänkte på.  Vi är på andra fråga 6. Vi kan gå på fråga 7: 

kommunicerar ni ert CSR arbete till olika intressenter? Jag tänker mot ägare, kunder, anställda? 

Sker det någon sån form…? Alltså CSR, hållbart företagande, det är lite diffust definierbart, 

men alltså… 

 

S.B: Exempelvis då Samtal för livet, som är det senaste exemplet på det, det var ett initiativ 

egentigen från VD:n, egentligen från mig, men där blev det så att ägarstiftelsen har tagit på sig 

en framtida roll att utse en ledamot i den här insamlingstiftelsen, även då jag slutar. Så där här 

ägarna tagit över, tagit stafettpinnen. I det här fallet så har vi också berättat om det för vår 

personal att vi stöttar det, och även varit upp på styrelsenivå och gått igenom, så det har pratats 

igenom egentligen på alla instanser.  

 

J.B: Okej men, nu går vi tillbaka till andra fråga 6, det kan tas som en följdfråga, det är på det 

här med hur ni kommunicerar. Förankrar ni såna här grejer, exempelvis blir det någon 
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diskussion om, säg det här Samtal för livet, är det någonting som genomsyrar då att det är 

någonting självklart eller, förankrar ni? 

 

S.B: Det blev ju aldrig någon debatt om vi ska lägga pengar på detta eller inte på detta, utan det 

tror jag att det var mer eller mindre självklart när vi hade förberett frågan. Men det finns ju 

andra exempel som Axelfonden som KFUM har startat där vi också varit inbjudna att gå med 

som stiftare och delta aktivt på samma sätt, men då vi valde att tacka nej till det, inte för att det 

var ett dåligt initiativ, det var mer bara för att vi har inte resurser att hantera allt. Ett 

tidningsföretag eller ett medieföretag är ju ganska påpassat eller eftertraktat som 

samarbetsparter eftersom vi erbjuder annonsutrymme till ett förmånligt pris, det vill säga i vissa 

fall helt gratis. Och det gör vi ju vid många tillfällen. Om du tittar på en tidning så ser man så 

kallade pluggannonser, och det är ju allt ifrån Anonyma Alkoholister till Cancerfonden till 

Norrländska Hjärt- och lungfonden, BRIS, Rädda Barnen, där vi erbjuder annonsutrymme. 

 

J.B: Jag kommer komma tillbaka till det här med vinst och det också, men om vi tar lite mer 

med det här kommunicering av CSR… Nu blir det lite speciellt här eftersom det är ett 

medieföretag, men... 

 

S.B: Men jag kan säga så här, i vissa lägen då vi stöttar kan vi också gå in och stötta men vi vill 

inte ha någon offentlighet kring det. Det händer också, helt enkelt därför att vi orkar inte hantera 

att det ställer sig tio till i kö. Så det inträffar det också. 

 

J.B: Jag läser upp fråga 8. Det är det här angående hur ni kommunicerar ert CSR-arbete, är det 

enbart genom era egna kanaler eller även genom annat? Det blir lite speciellt eftersom att det är 

ett medieföretag, men… 

 

S.B: Ja, vi använder ju egna kanaler, men vi använder ju också vårt eget informationsmaterial, 

vi kan berätta om det, eller jag själv berättar om det ibland vid föreläsningar inför Rotary och så 

där så kan jag berätta om det som ett sidospår - dela ut broschyrer kring det exempelvis. Så då 

kan man ju… så vi använder det i andra sammanhang också. 

 

 

J.B: Vilka är de viktigaste intressenterna för er? Om du ser på kunder och ägare och… 

 

S.B: Intressenter i vilket avseende? 

 

J.B: Alltså vilka… nu nämnde du exempelvis att du då exempelvis kommunicerar för Rotary. 

De här frågorna blir lite speciella eftersom det är ett medieföretag, men... 

 

S.B: Jaha vilka intressenter är viktigast för oss att kommunicera med? Är det det du frågar? 

 

J.B: Ja, exakt. 

 

S.B: Då är det nog våra kunder egentligen. För oss är det ju viktigt att vi differentierar oss mot 

andra medieföretag, och att vi är en del av lokalsamhället, och är en god medborgare. Och det är 

ju egentligen våra läsare, men även våra annonsörer. Men alltså de som verkar lokalt är väl de 

som vi egentligen riktar oss till. Så jag har lyft upp det här - Samtal för livet har jag ju, i 

Facebook har jag också delat det, och twittrat tror jag dessutom har gjort det. 

 

J.B: Ja. Fråga 11 då - marknadsför ni? Skulle du kunna säga att ni marknadsför ert CSR-arbete? 

 

S.B: Nej, det skulle jag inte vilja säga. Det finns… nej, inte så att vi marknadsför det specifikt. 

Men vi finns ju med i delar av det, exempelvis finns vi ju med på listor, vi som sponsrar Samtal 

för livet om vi tar det som ett exempel ännu en gång. 
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J.B: Mm. Tror du det är skillnad, fråga 13, tror du att det är skillnad på att kommunicera CSR-

arbetet, att ni gör det direkt från företaget, eller om en tredje part kommunicerar det? 

Exempelvis att du berättar det för någon annan och de som berättar det, det här gör VK bra? 

 

S.B: Ja, jag har ju inte tänkt på det så mycket, men jag anser att jag skulle nog hellre vilja att en 

tredje part pratar om det, helt enkelt för att det smakar bättre i mun, tror jag. Det förstärker 

budskapet, det blir inte lika skrutit som om stiftelsen Samtal för Livet berättar om sin 

verksamhet och där berättar att de här har hjälpt oss, så har det ett större värde än att vi står och 

säger att ”titta vad vi har varit duktiga, att vi gett de här en skär med pengar”. 

 

J.B: Fråga 14 relaterar lite till det också - påverkar det er trovärdighet huruvida ni eller en tredje 

part…  

 

S.B: Om en tredje part berättar om det, eller det omskrivs i media, vilket har ju också hänt, så 

ökar ju trovärdigheten och minskar självskrytet.  

 

J.B: Ja. Hur tror du att era kunder får reda på information om ert CSR arbete? 

 

S.B: Alltså jag tror ju där att CSR arbetet är ju, eller så tänker jag åtminstone, om… det vi 

försöker hjälpa föreningsliv och andra initiativ är ju ett långsiktigt arbete. Och det tror jag inte; 

att vi är inte så intresserade av att vinna kortsiktiga segrar eller marknadsföring, utom vi verkar 

ju långsiktigt och då kommer det här att sprida ringar på vattnet, och den ena stenen läggs till 

den andra på något vis. Och därför så - vi blir omskrivna, vi berättar om det själva vi lämpligt 

tillfälle, de vi hjälper berättar om det vid ett annat tillfälle, och på det hela taget så bygger det 

bilden av att VK är ett företag som verkar för bygd och de som bor där. 

 

J.B: Om man ser CSR ur ett samhällsperspektiv, som är nästa rubrik, eller fråga 16- på vilket 

sätt bidrar ni till samhället? 

 

S.B: På vilka sätt vi bidrar? 

 

J.B: Ja. 

 

S.B: Ja, alltså bidrar till samhället, om man ställer frågan så öppet så då bidrar det ju faktiskt 

genom vårt sätt att verka. Alltså och med vad vi producerar bidrar till samhället långsiktigt. Vi 

bidrar också med att hur vi investerar våra medel, det vill säga att vi investerar medel lokalt, till 

fastigheter och annat. Vi bidrar också med att vi stöttar lokala föreningslivet och, ja, sådana 

initiativ som vi just nämnt. Lite intressant - för just den ”bidra till”, det finns i vår affärside. Så 

blir det så här: ”Året om, dygnet runt erbjuder vi relevanta, nära nyheter och opinionsbildning 

genom trovärdig journalistik, kommersiell information och av kunden skapat innehåll. 

Sammanhang och mötesplatser till alla som är intresserade av Umeåregionen. Vi finns i för 

kunden attraktiva medier. Med detta, och genom vårt sätt att verka, bidrar vi till ett bättre 

samhälle och en regional utveckling.” 

 

J.B: Vad skulle du vilja säga att gemene man, liksom vanligt folk, har för utbyte av era 

produkter och tjänster? 

 

S.B: Ja de vanliga produkterna? De blir informerade, och/eller får göra sin röst hörd. 

 

J.B: Tar vi fråga 18 - hur resonerar ni kring vinst och CSR? Så att ni har en speciell 

ägarstyrning, eller alltså att ni ägs av en stiftelse, hur… 

 

S.B: Jag tror såhär att ska man bedriva CSR, eller någonting som är CSR-liknande åtminstone, 

för jag är inte hundra säker på att jag definierar det alldeles rätt i alla stycken, men… så tror jag 

inte man kan räkna hem det, man kan inte ha en ROI-kalkyl på det direkt, och säga att den här 
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investeringen räknar vi hem, utan det måste vara så att man - långsiktigt så tror jag att vi bygger 

ett bättre samhälle, och på det viset så gynnas vi av det. Det blir indirekta vinster i så fall. 

 

J.B: För att - man kan tänka såhär då- om man tänker för stiftelsen, den vinsten som ni gör, den 

går in i stiftelsen. Hur… 

 

S.B: De tar ut en så minimal utdelning. 

 

J.B: Och det går tillbaka in i…? 

 

S.B: Det går tillbaka in i bolaget, vi balanserar in det i bolaget. 

 

J.B: Så egentligen är… 

 

S.B: Ifjol tog de ut för första gången en utdelning, och det var på 300 000. Och det ska man veta 

att underliggande rörelseresultat var på ungefär 50 miljoner. Så att det är inte så att de skjörtar 

oss direkt. 

 

J.B: För att det är ju också, nu resonerar jag, nu ställer jag en följdfråga här också men, på fråga 

18 - vad är det som säger vad ni ska satsa era pengar på? Är det bättre då att satsa dem på 

sponsring eller att liksom istället lägga de pengarna på att, ja på något sätt bygga ut företaget 

och kunna göra ännu större vinster? Hur bestäms det  

där? 

 

S.B: Ja, det bestäms ju av ledningen. 

 

J.B: I varje enskilt tillfälle, eller…? 

 

S.B: Ja, mer eller mindre. Allt bestäms i enskilda beslut eller genom policy och riktlinjer. Men 

jag tror ju på någon form av… vad som har varit förhärsken de senaste 30 åren, åtminstone i 

noterade bolag har ju varit att man ska maximera ”shareholder interest”. Det tror jag faktiskt är 

tveksamt långsiktigt om det är så klokt, faktiskt. Det finns en gryende debatt som, ni kan läsa 

det i, jag har artiklar om det, som formulerar det som ”consumer capitalism”, det vill säga att i 

grunden bygger man, skapar man kundvärden, och genom att skapa kundvärden och fokusera 

mot det så bygger man bolaget mer långsiktigt, och sen också skapar långsiktiga aktievinster, 

eller aktieägarvärden. Men man kan också återkomma till en gammal modell, som är en gammal 

intressentmodell, det vill säga att man ser på bolaget utifrån många aspekter. Man ser på sina 

medarbetare som en intressent, man ser samhället eller omgivningen som en intressent, 

föreningsliv och annat som en intressent, och man ska verka i den miljön och inte… och 

egentligen försöka skapa värden åt hela intressentmodellen för att det ska bli lyckosamt. Och det 

har vi ju råd och möjlighet att göra, eftersom vi är så speciella, och stiftelseägda. Men det är ju 

svårt att göra det i ett noterat bolag som kanske ägs av amerikanska pensionsfonder. Man gör 

inga karriärer där genom att säga att man ska satsa på lokalsamhället inom en intressentmodell. 

 

J.B: Nej. Haha. Det kommer en följdfråga på det här, det blir lite mer nedstyckat. Det blir… 

fråga 19 här då: vad tycker ni att ni har för skyldigheter gentemot samhället, är det enbart att 

göra vinst och följa lagarna, eller även något mer? Det här är då lite… 

 

(Kort paus på grund av telefonsamtal) 

 

J.B: Vad tycker ni att ni har för skyldigheter gentemot samhället, är det enbart att göra vinst och 

följa lagarna, eller även något mer? Det här var ju lite det du pratade om innan i allmänna 

ordalag. 
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S.B: Alltså skyldighet, om man ska säga riktig skyldighet, så aktiebolagslagen har, där har man 

ju egentligen inte andra skyldigheter än att se till att bolaget skapar vinster och att man följer 

lagstiftning. Sen så är vi ett speciellt bolag såtillvida att vi också verkar inom ett speciellt 

område, det vill säga medier, och där omfattas vi också av, eller alla omfattas av 

tryckfrihetsförordningen, men vi verkar inom tryckfrihetsförordningen, och nyttjar dess gränser 

också. Så vi är ju lite speciella på det viset. Men om man skulle vara ideologiskt skyldig, så har 

vi inga andra skyldigheter egentligen, tycker jag, som bolag än att skapa vinster. Däremot så 

tror jag att driva verksamheten smart, och driva verksamheten långsiktigt, är någonting annat än 

bara vad man har skyldigheter till. Jag tror att det är klokt att faktiskt jobba med någon form av 

intressentmodell, eller se lite bredare kring verksamheten. 

 

J.B: Det här har vi också varit inne lite på. Det här är fråga 19: tänker ni att CSR kostar eller 

vinner pengar åt er? Tänker ni att… ser ni någon slags trade-off? 

 

S.B: I praktiken så tror jag att när jag budgeterar medlen så ser jag det som en kostnad. När jag 

budgeterar medlen så tänker jag utifrån att det är någon form av långsiktig investering. Förstår 

du hur jag tänker? Det är en kostnad, men mina motiv  

för att ta den kostnaden är någon form av investering. 

 

J.B: Innan då säger jag såhär: hur bestäms det vilka saker som ska prioriteras? 

 

S.B: Vad gäller sponsring, där har vi ju en policy och där har vi ju faktiskt också tänkt att jobba 

igenom en bättre CSR-policy överhuvudtaget. Och där förstärker vi hela vår 

marknadsavdelning, det blir en del av hur det ska lösas. Annars så avgörs det egentligen från 

fall till fall, när det handlar om mer pengar eller om större engagemang, om vi tycker att det är 

bra eller dåligt. Eller - om jag ska vara riktigt noga så är det om jag tycker att det är bra eller 

dåligt. 

 

J.B: Är det någonting som ni… alltså har ni ett speciellt fokusområde, eller känner du att ni är 

ganska breda, om du tänker på sådana satsningar som till exempel Samtal för Livet och kanske 

sponsring – är det någonting som mer…? 

 

S.B: Det kan man väl säga att mycket av vår sponsring, eller en stor del av vår sponsring, går till 

föreningslivet – och det är ju idrott och sport och ungdomsverksamhet. Det är den stora delen, 

som tarvar mycket resurser. Och det var egentligen i kontrast till det som vi tyckte det var roligt 

att bidra med Samtal för Livet, det vill säga att göra något annat, inom något annat 

verksamhetsområde, som inte har med att springa efter en boll eller svettas i allmänhet att göra. 

Men vi kan ju ta UFC som ett exempel eftersom… för det var ju så att ifjol den här tiden så kom 

Anders och Torbjörn och uppvaktade mig, om huruvida man skulle göra ett försök att gå upp i 

Superettan. Och man behövde ju pengar som vanligt. Men där hade man ju ändå ett bredare 

resonemang, varför det var viktigt att Umeå skulle försöka etablera sig i Superettan, helt enkelt, 

utifrån… ja, lättare kanske att knyta till sig lite på universitetet, det skulle kunna bidra till 

stadens utveckling på något vis. Det kanske är lite långa vägar, men någonstans så var det ett av 

motiven till att några ändå gjorde ett litet försök att gräva lite djupare i byxfickorna. 

 

J.B: Har ni någon typ av bolagsstyrning för… bolaget, alltså hur… någon stadgar för… 

 

S.B: Ja det finns ju en arbetsordning för styrelsen och arbetsinstruktioner för VD:n. 

 

J.B: Ja. Om man tänker… har du någonting där som…  

 

S.B: Nej. 

 

J.B: … CSR… 
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S.B: Nej. Det tror jag inte. 

 

J.B: ISO 26000, har du någon koll på vad det är? 

 

S.B: Nej. Men jag är examinator i utmärkelsen Svensk Kvalitet. 

 

J.B: Är du det? 

 

S.B: Mm. 

 

J.B: Ja. 

 

S.B: Och det är ju byggt på Malcolm Baldridge egentligen. 

 

J.B: För ISO 26000 är alltså en ny standard för CSR. 

 

S.B: USK har rätt bra faktiskt, eller Svensk Kvalitet. 

 

J.B: Ja. Sen kommer vi till en ganska stor fråga, men vi har väl gått igenom lite på den  

nu också att… du har väl sagt som du säger nu att även fast ni inte definierar… det är många 

bolag som arbetar egentligen men CSR, fast man tänker inte på att man gör det, det 

kommuniceras som inte, men det är en naturlig grej. Men om vi tänker att… du säger att det ni 

gör är sponsringen och välgörenheten, och så sen att ni har en viktig roll i samhället. Men det är 

ingenting du kan säga… är det någonting som genomsyrar hela företaget? Finns det någonting 

som ni liksom implementerar sådär? 

 

S.B: Nej. Inte så att vi har ett genomarbetat CSR process där vi vaskar fram och så vidare, där 

medarbetare… det har vi inte. Däremot så ligger det nära tillhands ändå att det finns en känsla 

av jobba man på ett lokalägt medieföretag så är vi delaktiga i samhället, och stöttar saker som 

goda initiativ. Det tror jag finns där. På det viset är det genomsyrat, men inte så att man skulle 

vilja, det finns ingen process, som att vi har en process för affärsutveckling, vi har en process 

för någonting annat, men vi har inte en process för det här. Däremot så har vi vissa policys som 

har med sponsring att göra, men vi känner nog själva egentligen att vi skulle vilja gå vidare och 

fördjupa och förbättra och förfina hela tänket, och kanske närma oss en mer… ja, en mer 

kvalitativ CSR. 

 

J.B: Om man ställer en följdfråga på det här då: har ni någon slags… nu är det väl kanske 

chefsredaktören som bestämmer det, men har ni någon slags policy för vad ni ska skriva om och 

inte skriva om? Jag tänker att medier har ju en otrolig förmåga att påverka. Det påverkar ju 

kroppsideal och såna grejer. Finns det något uttalat där, eller är det i slutändan 

chefredaktörens… 

 

S.B: Nej. Det som finns är ju att tidningen ska redigeras i frisinnad liberal anda. Men det bygger 

väl på att vi har en liberal ledarsida skulle man kunna säga. Sen så är det chefredaktören eller 

ansvarige utgivare den titel som är viktig i det här sammanhanget., som avgör vad som ska 

publiceras eller inte publiceras. Men det finns ju exempel på tidningar där man har exempelvis 

att man ska verka för en restriktiv alkohol politik. Det finns tidningar som också vägrar att ta in 

annonser som har med alkohol att göra. Det finns tidningar som… just med alkohol då, som inte 

representerar med alkohol.  Där har vi några i Västerbotten som kanske bästa exempel faktiskt. 

 

J.B: Men ni har ingen speciell - du kan inte säga att det finns någon speciell policy för ” det här 

får vi absolut inte skriva om”, eller ” det här ska vi försöka främja”… 

 

S.B: Nej, inte annat än historiska… att det är en frisinnad liberal tidning. 
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J.B: Om man säger såhär då… 

 

S.B: Nu ska vi komma ihåg att vi äger dessutom Västerbottens Folkblad också, som  

redigeras i en annan inriktning. 

 

J.B: Ja. Hur, om man säger såhär, fråga 31 då, det här har att göra med lite… som du säger att, 

ni säger inte rikligt vad ni ska skriva om, men ur ett regionalt och ett lokalt perspektiv, känner ni 

att ni främjar regionen - att det ni skriver… hur tror du att det kan hjälpa Umeåregionen och 

Norrland genom ert arbete? 

 

S.B: Jag tror att kvalitativ, vettig, bra journalistik främjar en bra diskussion, och blottlägger 

problemen och i vissa fall pekar på möjligheter. Men det är ju blottläggandet och debatten, den 

kritiska granskningen, det är ju den som gör att vi har ett större handlingsutrymme i 

lagstiftningen. Och det är klart att om vi lyfter på frågor som är problematiska så är det för att 

skapa debatt och att det sen ska komma, ja att folk ska fatta beslut, men det är ju inte vi som 

bestämmer. Utan det är ju upp till att läsaren/medborgaren drar de slutsatser man vill och vart 

fjärde år väljer de man tror ska genomföra de sakerna. Men det är klart att vi kan sätta 

sökarljuset på ett antal frågor om vi vill. 

 

J.B: Men om man säger såhär: ni tjänar ju på att det bor mer folk i Västerbotten eller i Umeå. 

Det finns ju en större kundbas då. Är det någonting som engagerar er för att belysa Umeås - 

eller Norrland då, eller Västerbottens - bra sidor, för att på så sätt öka… 

 

S.B: Vi är inte och ska inte vara en del av, på något vis, Umeås eller nuvarande lednings-, 

Umelednings-, eller regionens fanclub. Utan jag tror att vi gör mest nytta om vi faktiskt gör vår 

uppgift. 

 

J. Ja, intressant. 

 

S.B: Sen är det upp till läsare och medborgare att göra sina val. Men med det sagt, så kan det 

ändå finnas inslag i vår journalistik där vi faktiskt pekar på saker som är bra också. Och det gör 

vi ju, regelbundet. VI hade ju en serie som vår chefredaktör Ingvar Näslund tog initiativ till, om 

Umeå och Umeås utvecklingsområden. Det är ju som att hålla sökarljuset på någon positiv 

samhällsdel. 

 

J.B: Kan vi avrunda nu med sista frågan, om du tänker, CSR är ju… alltså det är ju viktigt, men 

många bolag kan ju göra det utan att liksom kommunicera det, har det blivit så att, det har 

blivit… tycker du att det kan bli som det blivit liksom ett pr trick nästan liksom? Som att 

bolagen ändå har gjort det, eller har du, tror du, att rent generellt, att det är så att bolag bättre 

får… det varit liksom en grej att de få bara tänka till? Över vad man håller på med egentligen? 

 

S.B: Nu vet jag inte rikligt om jag förslår vad du menar. 

 

J.B: Men om du tänker på CSR, och så förr i tiden då har det inte varit liksom, det är ju som 

någonting som … snacket har ju blivit mer och mer under senare år om hållbart företagande och 

miljö och allting sådant där. Är det viktigt att… men medan då vissa bolag säger som du säger 

själv, att VK har säkert jobbat med det mer eller mindre förut, är det viktigt att ha liksom en 

CSR-policy? Det kan ju vara så att man ändå jobbar med CSR. Är det viktigt att man funderar i 

de här banorna, att man har någonting uttalat? Att man funderar hur man påverkar allting, och 

då tänker du ju i den stora hela bilden. 

 

S.B: Huruvida om det är viktigt eller inte att ha en CSR-policy det tycker jag man… det kan 

man nog både ha och mista, faktiskt. Däremot så tror jag att det är viktigt att företag tar ett 

större, bredare ansvar än bara det snävt företagsekonomiska ansvaret. Om man sen gör det i 

form av en CSR-policy eller CSR-arbete, det är väl kanske mindre intressant, utan det 
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intressanta är ju att man skapar resultat, som sprider sig runt företaget. Att man gör nytta, eller 

som norrmännen säger, gör gott. Det är väl det viktiga. Sen så kan det ju, gissar jag, en CSR-

policy göra att arbetet blir bättre, förfinas, blir effektivare, mer genomtänkt - och det kan man ju 

säga att vi lägger ut rätt mycket resurser på… sponsring utan att det kanske är tillräckligt 

genomtänkt. Vi skulle kunna göra mer nytta om vi använder det på klokare sätt. Men jag tror 

inte att… om du som företagsledare tror att CSR kommer ge dig kortsiktiga vinster, då blir det 

någon form av show, och då tror jag att man går fel helt enkelt. Sen så finns i alla företag också 

en natur att man vill finnas med i positiva sammanhang, man vill vara bland de som gör gott, för 

att man vet att det är bra för aktievärden och att det är lättare att rekrytera folk, och sådär. Jag 

tror att det är svår idag, som företagare, att negligera miljöaspekten utan att man får svårare att 

rekrytera folk. Om man är ett företag som har rykte om sig att vara ordentligt nerskitade, eller 

förstör andra värden, eller… ja, då har man nog också lite svårare att rekrytera. 

 

J.B: Ja så är det säkert. Jag ska ta en sista fråga: om du ser på hur… tror du att ni kommer 

förändra ert CSR-arbete i framtiden? Ser du att det kommer bli… ser du det nödvändigt att ni 

kommer göra det, och ser du att, eller ser du att det är bra som det är, eller ser du att ni 

kommer… hur ser du på framtiden? 

 

S.B: Det är ju inte så att det är verksamhetskritiskt för oss. Det tror jag inte, det kan man inte 

påstå. Men att utveckla företaget och förbättra företaget, det är ju som ett… där lägger vi ett 

pussel av massor med åtgärder, där vi försöker ha bra produkter, där vi försöker ha en effektiv 

organisation, vi försöker få ett bra ledarskap, vi försöker få bra medarbetare, vi försöker 

rekrytera rätt folk, vi försöker ha effektiva processer och vi försöker ha ett bra sponsor, CSR, 

eller vad man nu vill… så det är hela detta, men jag kan inte påstå att det är verksamhetskritiskt. 

Vi kan ju lägga ner vår CSR och vi skulle komma ut ändå. Men däremot så tror jag långsiktigt 

att det kan hjälpa oss att komma ut, om du förstår vad jag menar. 
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Copy of interview with Ulf Ingvarsson, human resource manager at SCA Obbola. 

 

The interview was conducted by the use of email. 

 

 

1. Vad är hållbarhet inom personalfrågor för er? 
 

Alla ska ha en arbetssituation och arbetsmiljö som gör det möjligt att kunna arbeta fullt ut till 

man når pensinsålder. 

 

2. Jobbar ni med detta? 
 

Ja 

 

3. Om ja, hur jobbar ni isåfall med detta? 
 

Vi har ett väldigt aktivt arbetsmiljöarbete. Skydd och säkerhet står högt upp på vår agenda. 

Uppmuntrar och driver många friskvårdsaktiviteter inom företaget. 

 

4. Har du några konkreta exempel? 
 

Regelbundna skyddsronder, ergonomiska skyddsronder  håller på att introducera 

personalvårdsronder med focus på den psykosociala arbetsmiljön 

 

5. Hur länge har ni jobbat med hållbarhet inom personalfrågor? 
 

Det har pågått under väldigt många år någon absolut siffra har jag inte 

 

6. Kommunicerar ni hur ni jobbar med era personalfrågor till er personal? 
 

Detr diskuteras på avdelningsmöte etc samt med chefer/ledare så att de kan bidra med 

föregångsmannaskap 

 

7. Är personalen delaktig i detta arbete på något sätt? 
 

Genom att frågorna tas upp på avdelningsmöten etc har alla möjlighet att göra sin röst hörd. Vi 

har även partsgemensamma forum som diskuterar frågorna. 

 


