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Förord 
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Sammanfattning 

 
Allt eftersom förväntningarna från samhället ökat under de senaste årtiondena har det 

blivit allt viktigare för företag att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. 

Brundtlandskommissionen myntade 1987 uttrycket ”hållbar utveckling” vilket ansågs 

vara det viktigaste målet för samhällets utveckling. FN:s handlingsprogram Agenda 21 

innehåller riktlinjer över hur denna hållbara utveckling bör genomföras och bland annat 

nämns att det inte enbart är den miljömässiga aspekten som bör hanteras, utan att även 

den sociala- och ekonomiska hållbarheten är av stor betydelse. Ett begrepp som tydligt 

kan kopplas till diskussionerna om hållbar utveckling är CSR som syftar på det frivilliga 

ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvaret som ett företag tar. Det intressanta med 

CSR är att det är så pass många företag som väljer att arbeta med det, trots att det är ett 

frivilligt initiativ. Detta leder givetvis till frågan ”varför?” företagen väljer att göra detta 

och om de ser några fördelar med det eller inte. 

  

Tidigare studier har visat på att branscher som har ett naturligt inslag av miljöpåverkan 

tenderar att arbeta med CSR i större utsträckning än företag i t ex tjänstebranschen. 

Skogsbranschen är definitivt en bransch med stor miljöpåverkan, som dessutom är oerhört 

viktig för Sverige, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. I Sverige förekommer det 

såväl skogsägarföreningar som aktiebolag inom skogsbranschen. Dessa bolagsformer 

skiljer sig en del åt och vi anser därför att det vore intressant att undersöka om även deras 

CSR-arbete skiljer sig åt eller inte.   

 

Mot denna bakgrund har vi formulerat följande problemfrågeställning: Finns det några 

skillnader mellan aktiebolagens och skogsägarföreningarnas CSR-arbete, vilka är i så 

fall dessa och vad kan de bero på?   

 

För att besvara frågeställningen har vi genomfört en kvalitativ flerfallsstudie med ett 

abduktivt angreppssätt. Vi har genom semistrukturerade intervjuer intervjuat fyra 

skogsägarföreningar och fyra aktiebolag. Studien genomfördes med en hermeneutisk 

kunskapssyn och ett konstruktionistiskt synsätt eftersom att dessa lämpar sig bäst när 

målet är att öka förståelsen inom ett område.  

 

Genom att analysera respondenternas svar har vi funnit såväl likheter som skillnader 

mellan de olika bolagsformerna. Den största skillnaden som vi konstaterat är att 

aktiebolagen känner av ett tydligt tryck utifrån från sina intressenter att arbeta med CSR- 

och hållbarhetsfrågor. I första hand är det aktiebolagens investerare som förväntar att de 

arbetar och kommunicerar ett CSR-arbete, medan respondenterna från 

skogsägarföreningarna anser att de inte upplever samma tryck utifrån från sina 

intressenter. Vi drar slutsatsen att det tryck som aktiebolagen känner utifrån har bidragit 

till att de generellt har kommit längre i sitt CSR-arbete gällande verksamhetens 

organisation, kommunikation och implementering av begreppet. De likheter vi funnit är 

att båda bolagsformerna verkar vara överens om att CSR och hållbarhetsarbete är något 

som är bra för företaget och att de arbetar med dessa frågor av både strategiska och 

moraliska skäl. De konstaterar att det är svårt att fastställa den exakta ekonomiska 

vinningen av att arbeta med CSR utan betraktar det som en nödvändighet i dagens 

samhälle för att företaget ska kunna överleva på längre sikt.  
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1. Inledning 
 

I det här kapitlet kommer vi att ge läsaren en introduktion och bakgrund till studiens 

ämne och frågeställning. Utifrån bakgrunden diskuterar vi varför ämnet är relevant att 

undersöka samt redogör för studiens syfte och den problemfrågeställning vi avser att 

besvara med studien.  

 

 

1.1 – Problembakgrund och diskussion 

 

 

”Let everyone sweep in front of his own door, and the whole world will be clean” 

 

-  Johann Wolfgang von Goethe 

 

Att det i dagens samhälle blir allt viktigare att vara medveten om vilken påverkan vår 

existens har på omvärlden är en självklarhet för de flesta. Företagandet och dess framväxt 

är en viktig hörnsten som bidragit till utvecklingen av det samhälle vi lever i idag. 

Företagens allt större ekonomiska och sociala betydelse har lett fram till frågan om hur 

dessa påverkar sin omgivning och samhällets resurser. Hållbarhet är ett begrepp som 

använts flitigt under de senaste decennierna och vi hör allt mer om vikten av ett hållbart 

samhälle och ett hållbart företagande. Brundtlandskommissionen myntade i och med 

framarbetningen av Brundtlandsrapporten 1987 uttrycket ”hållbar utveckling”, vilket det 

råder konsensus om bör vara samhällsutvecklingens främsta mål (Elvingson, 2013a). 

FN:s handlingsprogram Agenda 21 antogs av 180 länder vid Riokonferensen 1992 och 

innehåller riktlinjer för att målet om hållbar utveckling ska nås. I programmet läggs bland 

annat tonvikten på att inte bara den miljömässiga hållbarheten är av betydelse, utan även 

den ekonomiska och sociala. (Elvingson, 2013b) 

 

Begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) baserar sig på samma tre grundstenar 

och kan närmast översättas till svenska som företagets samhällsansvar ur ett miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt perspektiv (Grankvist, 2012, s. 15). De tre olika delarna kan enligt 

Grankvist (2012, s. 15) utvecklas som följer: 

 

 Ekonomiskt ansvarstagande: berör företagets ansvar gentemot dess ägare att 

bedriva verksamheten på ett så lönsamt sätt som möjligt för att generera 

avkastning på investerat kapital samt trygga företagets finansiella fortlevnad.  

 

 Miljömässigt ansvarstagande: innebär att naturresurser och miljö på lång sikt inte 

ska påverkas negativt av företagets verksamhet. 

 

 Socialt ansvarstagande: företaget ska bedriva sin verksamhet med hänsyn till 

samhällsmedborgarnas hälsa och välbefinnande och därigenom agera på ett sätt 

som karaktäriserar en god samhällsmedborgare.  

 

Det finns otaliga definitioner av begreppet, t ex EU definierar CSR som ”idén om att 

företag frivilligt ska integrera socialt och miljömässigt ansvarstagande i sin verksamhet 

och i samarbetet med intressenter” (Europeiska kommissionen, 2013). Den 

grundläggande idén som genomsyrar CSR sträcker sig dock betydligt längre tillbaka i 
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tiden än Brundtlandsrapportens publikation 1991, redan under 1950-talet började 

konceptet diskuteras i litteraturen (Carroll, 1999, s. 268). Generellt så har debatten om 

vad som utgör företagens ansvarsområden och skyldigheter i samhället funnits sedan lång 

tid tillbaka, Pinkston och Carroll (1996, s. 199) beskriver den som ändlös, med 

förklaringen att samhället under årens lopp förändrar sina krav och förväntningar på 

företag och vilken roll och vilket ansvar de bör ha. Genom historien har samhället stått 

inför olika svårigheter, vilket har lett till att just förväntningar och krav har förändrats 

samt att samhället i allt större utsträckning uppmanat företagen att vara pådrivande i 

utvecklingen, främst på grund av deras storlek, finansiella resurser och synlighet i 

samhället. Med åren har samhällsproblemen både ökat i antal och omfattning och i takt 

med detta har företagen fått ett ökat tryck på sig att ta ett allt större samhällsansvar. 

(Pinkston och Carroll, 1996, s. 199-200)  

 

1.1.1 - Europa tar ställning till CSR 

 

Det ökande intresset för frågor rörande samhällsansvar och hållbarhet från samhället och 

dess medborgare under 90-talet ledde till att organ som FN och EU på allvar började 

diskutera CSR i mitten på 90-talet och runt millennieskiftet. 1995 vädjade för första 

gången EU-kommissionens ordförande Jacques Delores till företagsvärlden att aktivt 

hjälpa till och försöka motverka den allt mer omfattande sociala utslagning som fanns i 

Europa, vilket ansågs nödvändigt för att kunna hantera problemet (Frostenson och 

Borglund, 2006, s. 16). Diskussionerna fortsatte under slutet av 90-talet och alltfler 

rapporter, nätverk och förslag inom CSR och företagens samhällsansvar tillkom. I början 

av millennieskiftet tilltog diskussionerna ytterligare och under Lissabonkonferensen år 

2000 kom EU:s första officiella ställningstagande då det uttrycktes att CSR bör vara en 

integrerad del i den så kallade Lissabonagendan för tillväxt och hållbar utveckling 

(Frostenson och Borglund, 2006, s. 17).  

 

2001 publicerade EU en så kallad grönbok som utgjorde ett första ramverk för hur EU 

skulle främja företagens sociala ansvarstagande (Europeiska kommissionen, 2001, s. 3). 

I grönböckerna presenterar EU-kommissionen nya idéer och förslag som syftar till att 

skapa diskussioner hos avsedda intresseorganisationer och individer (Europeiska 

kommissionen, 2012). I grönboken från 2001 som berörde socialt ansvarstagande ville 

kommissionen öppna upp för debatt och öka medvetenheten om hur företagens sociala 

ansvar kunde främjas (Europeiska kommissionen, 2001, s. 24). Grönbokens innehåll 

diskuterades omfattande i Europa och mynnade 2006 slutligen ut i inrättandet av EU:s 

partnerskap för tillväxt och sysselsättning samt bildningen av en allians för företagens 

sociala ansvar (Frostenson och Borglund, 2006, s. 36). Under framarbetningsprocessen 

fastslog EU att CSR-arbetet ska självregleras i stället för att lagstadgas och därmed vara 

frivilligt för företagen att själva välja om de vill arbeta med CSR-frågor eller inte 

(Borglund, Frostenson & Windell, 2010, s. 11).  

 

1.1.2  - Självreglering och standarder 

 

En naturlig konsekvens av valet av självreglering var att ett behov av standarder och 

riktlinjer uppstod för att företagen själva skulle erhålla någon typ av mall över hur CSR-

arbetet bör utföras och följas upp. En rad organisationer och nätverk började utveckla 

regelverk, uppförandekoder, certifieringar, redovisningsprinciper etc. med syfte att 

bestämma hur företagen bör handla, på vilket sätt ansvaret bör tas och hur detta ansvar 
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ska mätas och redovisas (Borglund et al., 2010, s. 11). Idag är CSR-arbete fortfarande 

frivilligt för privatägda företag i Sverige, statligt ägda företag är dock sedan 2008 skyldiga 

att redovisa sitt hållbarhetsarbete enligt frivilligorganisationen Global Reporting 

Initiative (GRI) riktlinjer (Borglund et al, 2010, s. 7). Trots att CSR-arbete och 

redovisning är frivilligt blir det allt vanligare att företag gör just detta. 2011 redovisade 

95 % av världens 250 största företag sitt hållbarhetsarbete, en ökning med 14 % sedan 

2008 (KPMG, 2011, s. 6). Denna siffra inkluderar dock även statligt ägda företag som i 

flertalet länder, t ex Sverige, är skyldiga att hållbarhetsredovisa. Sett till endast privatägda 

företag redovisar dock 46 % av dessa sitt hållbarhetsarbete (KPMG, 2011, s. 15). I 

Sverige redovisade 72 % av de 100 största företagen (statligt ägda företag inkluderade) 

sitt hållbarhetsarbete, jämfört med 60 % år 2008 (KPMG, 2011, s. 10, 32). 

 

Vi kan således konstatera att många företag idag väljer att både arbeta med CSR och 

redovisa detta arbete trots att det är frivilligt. En naturlig fråga blir då varför? Vad finns 

det för incitament för företagen att lägga ner tid och resurser på CSR fastän de inte 

behöver? I EG-kommissionens grönbok (2001, s. 4) redogörs inledningsvis kortfattat för 

ett antal faktorer som till viss del tros ligga bakom utvecklingen av företagens ökade 

ansvarstagande. Nya krav och förväntningar från olika intressenterna med anledning av 

en ökad globalisering, omfattande industriella förändringar, ökad oro över hur miljön kan 

ta skada av ekonomisk verksamhet, att mediabevakning och den moderna IT-

kommunikationen bidragit till större inblick i företagens verksamhet samt större 

beaktande av sociala aspekter vid investeringsbeslut av konsumenter och investerare 

anges som tänkbara förklaringar till frågan.  
 

I vilken omfattning företag arbetar med CSR och hur själva arbetet sker i verkligheten 

verkar skilja sig något åt beroende på ett antal faktorer, t ex företagets storlek, vilket land 

och vilken bransch företaget är verksamma i. Lepoutre och Heene (2006) fann att små- 

och medelstora företag tenderade att arbeta med CSR i mindre utsträckning än större 

företag, bland annat beroende på bristande resurser. Tidigare studier har också visat på 

att arbetet och redovisningen av CSR skiljer sig åt mellan länder (Matten och Moon, 2008; 

Chen och Bouvain, 2009). Skillnader har också påvisats mellan industrier; enligt Kolk 

(2003, s. 281) är hållbarhetsredovisning vanligast förekommande i kemikalie-, 

läkemedels-, data-, och elektronikbranschen och minst förekommande inom icke-

industriella branscher såsom media-, bank- och försäkringsbranschen. Flertalet andra 

studier visar också att företag som är verksamma inom ”förorenande” branscher i hög 

grad rapporterar om sitt hållbarhetsarbete, t ex Halme och Huse (1997) och Raar (2002).  

 

Det verkar således som att industrier där det i verksamheten finns inslag av miljöpåverkan 

i stor utsträckning redovisar sitt hållbarhetsarbete. Detta kan antas bero på att det i dessa 

fall är extra viktigt för företagen att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt som tar 

hänsyn till omgivningen. Det är också troligt att dessa företag har ett stort tryck på sig 

från utomstående intressenter, media och frivilligorganisationer att agera på ett 

ansvarstagande sätt. En bransch som har en stor påverkan, både miljömässig och social, 

men kanske främst ekonomisk påverkan i Sverige är skogsbranschen.   

  

1.1.3 - Sverige och skogen 

 

Skogen är viktig för såväl natur och miljö, samhället som den svenska ekonomin. Nästan 

70 % av Sveriges landyta består av skogsmark (Skogsstyrelsen, 2012a, s 51). Ur ett 
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ekonomiskt perspektiv så har skogsbranschen under en längre tid varit viktig för Sverige. 

Skogsbruk, sågverk och pappersmassaföretag är bara några exempel på sektorer som har 

varit av stor betydelse för Sverige sedan flera hundra år tillbaka. Under 2011 omsatte 

enbart själva skogsindustrin 216 miljarder kronor (Skogsindustrierna, 2012) och med en 

varuexport på 127 miljarder kronor under samma år så bidrog man med 11 % av landets 

export (Skogsstyrelsen, 2012b). Skogsindustrin ger ett stort positivt bidrag till den 

svenska handelsbalansen då skogsråvaran till stor del är inhemsk och importen av 

insatsvaror marginell (Skogsindustrierna, 2013).  

 

Skogsbranschen har också en viktig social aspekt och är betydelsefull ur ett 

samhällsperspektiv. Skogsbruket sker i stor utsträckning i glesbygdsområden i Sveriges 

inland där arbetstillfällena är få. 2011 sysselsattes ca 95 000 personer totalt i Sverige inom 

skogsbranschen (Skogsstyrelsen, 2012a, s 239). Hela skogsnäringen, då inkluderat 

underleverantörer och kringverksamheter, genererar totalt ca 200 000 arbetstillfällen i 

landet (Skogsindustrierna, 2013). Skogsbruket gör det möjligt för många småföretagare 

att överleva och bedriva verksamhet utanför stadsgränserna. I många glesbygdsområden 

bidrar också skogsbruket till att minska ungdomsarbetslösheten då många ungdomar får 

arbete som t ex skogsplanterare under sommarmånaderna.  

 

I och med att skogsbranschen har en stor påverkan på miljön så förekommer det ett antal 

olika miljöcertifieringar som finns till för att bland annat säkerställa Sveriges naturs 

fortlevnad. Att vara certifierad är frivilligt, men samtliga stora skogsföretag i Sverige är 

idag miljöcertifierade enligt minst ett av de olika certifikaten. Några exempel på de olika 

miljöcertifieringarna är PEFC, FSC och ISO. Kraven som ställs i dem skiljer sig en aning, 

men några exempel på krav är bland annat att företagen ska ta hänsyn till miljön på ett 

sådant sätt så att man värnar om den biologiska mångfalden och att det tas hänsyn till 

såväl vattenkvalitet som kulturmiljö. Vidare krävs det att man tar ett socialt ansvar där 

det är viktigt att arbetsvillkoren för arbetarna är goda. (PEFC, 2012) Vi kommer senare i 

teoriavsnittet att redogöra för innebörden av dessa tre certifieringar mer ingående. 

 

1.1.4 – Kritiska röster om skogsbranschen  

 

Trots att samtliga stora skogsföretag i Sverige har någon typ av miljöcertifiering så 

uppstår nästan årligen ”skandaler” som får medial uppmärksamhet för att företagen till 

exempel förorenar naturen eller avverkar skog som är naturskyddad. Detta ämne togs upp 

under 2012 av DNs skribent Maciej Zaremba som skrev artikelserien ”Skogen vi ärvde” 

där han kritiserade flera av landets största skogsföretag samt även skogspolitiken för att 

inte bry sig om Sveriges natur. Zaremba menar att skogsföretagen gör som de själva vill 

och det finns ingen som stoppar deras framfart. Han uttryckte sig bland annat på följande 

sätt: ”när skog ska huggas upphör Miljöbalken att gälla, liksom några av rättssamhällets 

principer. Inga beslut behöver fattas – och de som fattas kan inte överklagas.” (Zaremba, 

2012) För detta fick Maciej Zaremba pris som årets miljöjournalist, detta trots att 

artikelserien i vissa fall fick motstå kritik för att ha varit vinklad.   

 

Utöver detta så togs även ett skogsföretag upp i SVTs program Uppdrag granskning under 

2013 med anledning av att utländska arbetare hade anställts under tvivelaktiga 

anställningsvillkor. Arbetarna i företaget hade inte fått den lön som var avtalad, de 

tvingades att betala höga kostnader för mat och boende, de var många gånger tvungna att 

jobba sex dagar i veckan och fick ibland utföra arbeten som inte var avtalat. (Uppdrag 
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granskning, 2013) Samtliga dessa förhållanden strider, enligt kritikerna, mot det sociala 

ansvarstagandet inom CSR, vilket gjorde att detta fick stor medial uppmärksamhet. En 

anledning till att detta blev ännu mer uppmärksammat var att två av Sveriges största 

skogsföretag var inblandade eftersom de hade anlitat detta företag som underleverantör. 

Även detta motstrider riktlinjerna inom CSR som menar på att företag bör ta ansvar för 

vilka underleverantörer man anlitar sig av och kontrollera att dessa följer de uppsatta 

kraven.  

 

1.1.5 - Olika bolagsformer inom skogsbranschen  

 

I den svenska skogsbranschen finns det både skogsägarföreningar och aktiebolag. Bland 

skogsägarföreningarna finns det främst fyra stora föreningar och de ägs av sina 

medlemmar. De är strukturerade som ekonomiska föreningar, vilka bland annat har till 

uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Medlemmarna deltar i 

verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster, som leverantörer, kunder etc.  

(Skatteverket, 2013). För att bli medlem i en skogsägarförening betalas en insats, vilket 

innebär att medlemmarna även tillskjuter finansiella medel till föreningen och därmed 

även blir dess ägare. Flera egenskaper karaktäriserar skogsägarföreningarna, t ex att de 

bevakar de enskilda medlemmarnas näringspolitiska intressen, förmedlar medlemmarnas 

virke till industrin och erbjuder skogsservicetjänster. 2011 var ca 112 000 skogsägare 

medlem i någon av de fyra föreningarna. (LRF, 2012)  

 

I skogsbranschen finns en uppsjö av små och stora aktiebolag verksamma. Mest intressant 

för denna studie är dock de stora bolagen och då sjunker antalet betydligt. Av de fem 

största bolagen är fyra privatägda och ett statligt ägt (Skogssverige, 2012). Aktiebolagen 

ägs i vanlig ordning av sina aktieägare och ägarstrukturen och uppbyggnaden skiljer sig 

på så sätt åt mellan aktiebolagen och skogsägarföreningarna. Hur verksamheterna bedrivs 

skiljer sig också åt mellan de olika företagsformerna. De stora aktiebolagen bedriver en i 

hög utsträckning en integrerad verksamhet och kontrollerar hela värdekedjan från 

växande skog till färdig konsumentprodukt. Endast en av skogsägarföreningarna (Södra) 

bedriver egen massatillverkning medan alla är involverade i den trämekaniska industrin i 

form av sågverk och hyvlerier. 

 

Det finns både likheter och skillnader mellan de två olika bolagsformerna men 

gemensamt för dem båda är att de är en del av den svenska skogsbranschen och därigenom 

påverkar både miljön, ekonomin och samhället i Sverige. Som nämnts ovan har 

skogsbranschen en stor betydelse för landet inom alla tre av de områden som CSR baserar 

sig på: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi anser därför att det vore intressant att 

tittat närmre på hur den svenska skogsbranschen förhåller sig till hållbarhetsarbete och 

CSR. Eftersom de största företagen som är verksamma inom branschen främst är 

strukturerade enligt två skilda bolagsformer, anser vi att det vore intressant att undersöka 

om det föreligger några skillnader i hur CSR-arbetet ser ut mellan de olika 

bolagsformerna. 

 

1.2 - Problemformulering 

 

Sammanfattningsvis avser vi att med denna studie besvara följande frågeställning: 
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Finns det några skillnader mellan aktiebolagens och skogsägarföreningarnas CSR-

arbete, vilka är i så fall dessa och vad kan de bero på? 

 

1.3 - Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall hur, CSR-arbetet skiljer sig 

mellan aktiebolagen och de ekonomiska föreningarna i den svenska skogsbranschen. Vi 

avser därmed att öka förståelsen främst för varför företagen arbetar med CSR, samt hur 

CSR betraktas, implementeras och kommuniceras i dessa företag.  

 

1.4 – Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 

Vi har förhoppningen att denna studie kan bidra till att minska den kunskapslucka som 

tycks finnas angående CSR i den svenska skogsbranschen. Ett av studiens syfte är att 

skapa en ökad förståelse om varför företag i skogsbranschen väljer att arbeta med CSR, 

vilket tidigare forskning knappt verkar ha undersökt i någon större utsträckning. Tidigare 

studier som berört CSR i skogsbranschen har fokuserat mycket på de stora, internationella 

företagen och analyserat dessa företags hållbarhetsredovisningar för att sedan redogöra 

för hur de arbetar med CSR, t ex Mikkilä och Toppinen, 2008. Mikkilä och Toppinen 

(2008, s. 505) konstaterar också att den nuvarande forskningen fokuserar på att analysera 

rapporter och redovisningar, ett tillvägagångssätt denna studie inte kommer tillämpa i 

någon större utsträckning. Forskningen tenderar även att ha fokuserat mer på att utreda 

hur CSR-arbetet ser ut och hur långt det kommit hos skogsföretagen än att ställa sig 

frågande till de bakomliggande motiven till förekomsten av CSR-arbete (Li och 

Toppinen, 2011).  

 

Vår förhoppning är också att denna studie kan vara till användning för de deltagande 

företagen samt andra företag som är verksamma inom den svenska skogsbranschen. 

Studiens utforskande karaktär medför att den kommer att behandla flera olika delämnen 

och aspekter av CSR och hållbarhetsarbete, för att på så sätt bidra till att öka förståelsen 

för hur CSR ter sig inom skogsbranschen. Att sedan jämföra detta mellan de två olika 

bolagsformerna för att kunna redogöra för om, och i så fall vilka, skillnader som finns 

kommer förhoppningsvis vara intressant för de deltagande företagen. Om vi antar att vissa 

företag t ex har kommit steget längre i sitt CSR-arbete än andra företag, så kan denna 

studies resultat utgöra ett slags riktmärke för hur CSR-arbetet generellt förhåller sig inom 

branschen och kanske sporra de företag som ligger steget efter att förbättra sitt arbete.  

 

1.5 - Avgränsningar 

 

Eftersom CSR är ett brett begrepp med många infallsvinklar har vi av praktiska skäl gjort 

vissa begränsningar för att kunna genomföra studien på bästa sätt.  

 

Till att börja med begränsas studien till att endast omfatta företag verksamma i Sverige. 

Det verkar som att CSR inom just enbart den svenska skogsbranschen är ett tämligen 

outforskat område och vi vill därför med denna uppsats bidra till att öka kunskapen inom 

detta område. Att vi sedan valt att göra en jämförelse mellan två olika bolagsformer 

innebär vissa urvalsbegränsningar. Eftersom det främst finns fyra stora 
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skogsägarföreningarna verksamma valde vi därför att också ha med fyra aktiebolag i 

studien. Studien har på det sättet begränsats till att enbart undersöka CSR-förhållandena 

för åtta företag totalt.  

 

Det statligt ägda företaget Sveaskog har vi valt att utesluta från studien eftersom det sedan 

2008 är lagstadgat i Sverige att samtliga statligt ägda företag måste hållbarhetsredovisa i 

enlighet med GRI. Vi vill belysa CSR från frivillighetsperspektivet för att kunna utforska 

begreppet på bästa sätt. Av den anledningen har vi valt att inte inkludera Sveaskog 

eftersom det kan innebära att de inte arbetar med CSR under samma frivillighetspremisser 

som de övriga företagen.  

 

Något som vi inte kommer beröra i denna studie är hur företagen arbetar med CSR i 

praktiken. Med det menas att vi inte kommer ta upp faktiska CSR-aktiviteter som 

företagen utför inom hållbarhetsområdet. Vi har valt att göra denna avgränsning av flera 

skäl, främst därför att vi inte finner det vare sig relevant eller intressant att undersöka hur 

företagen i verkligheten arbetar med CSR, dvs. vilka praktiska, vardagliga aktiviteter och 

åtgärder som utförs. Den informationen går att finna på respondenternas hemsidor, i 

rapporter etc. och vi anser därför att en sådan studie riskerar att bli en ren redovisning den 

informationen. Vi är övertygade om att studiens syfte kommer kunna uppnås utan att gå 

närmare in på detta. Med tanke på de tids- och resursbegränsningar som studien har så 

finns ingen möjlighet att ”kontrollera” om uppgifterna stämmer eller inte vilket gör att 

resultatet återigen riskerar att bli en blind uppräkning av de aktiviteter företagen själva 

säger att de utför. Av dessa anledningar har vi istället valt att t ex fokusera mer på 

frågeställningen varför. 
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2. Metodologiska utgångspunkter 

 
En studie kan genomföras på flera olika sätt och syftet med detta avsnitt är därför att 

redogöra för studiens vetenskapliga utgångspunkter. Kapitlet inleds med en beskrivning 

av den kunskapssyn, det vetenskapligt synsätt och angreppssätt studien utgår ifrån. 

Därefter redogör vi för hur vi gått tillväga för att söka information och källor samt kritik 

av dessa.  

 

  

2.1 – Kunskapssyn 
 

Vilken kunskapssyn forskaren har kan påverka studien, detta eftersom den syftar på hur 

någon uppfattar verkligheten. Positivism och hermeneutik är två olika synsätt som ofta 

nämns när man talar om kunskapssyn. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 10) Positivismen har 

ett fokus mot det naturvetenskapliga hållet, vilket innebär att forskningen till stor del 

baseras på fakta. Hypoteser eller antaganden sätts upp, för att sedan undersökas eller 

testas genom det insamlade materialet för att på så sätt utreda om hypoteserna bör 

förkastas eller inte. (Bryman 2011, s. 30)  

 

Hermeneutik är ett synsätt där tolkning och förståelse är det intressanta. Här ligger ett 

stort ansvar på forskaren eftersom det är denne som ska tolka studiens resultat, dvs. 

respondenternas svar, och utefter dessa kunna dra rimliga slutsatser och formulera nya 

teorier. (Bryman 2011, s. 507) Hermeneutiken framhåller att det är nödvändigt för 

forskaren att förstå skillnader mellan individer i deras roll som sociala aktörer. Forskaren 

studerar respondenterna i deras naturliga, sociala, miljö för att på så sätt skapa sin en 

uppfattning och förstå omvärlden utifrån respondentens synvinkel.  (Saunders et al. 2012, 

s. 137) 

 

Med tanke på att syftet med vår studie är just att öka förståelsen för hur CSR-arbetet 

fungerar och skiljer sig åt inom den svenska skogsbranschen, så är ett hermeneutiskt 

synsätt logiskt. Respondenternas svar kommer att tolkas noggrant för att utreda om det 

finns några skillnader eller likheter mellan de två olika respondentkategorierna; 

aktiebolag och ekonomiska föreningar. Vår avsikt är att på så sätt öka förståelsen för hur 

CSR fungerar inom skogsbranschen. 

  

2.2 – Ontologi 
 

Ontologi handlar om vilken syn individer har på hur verkligheten är beskaffad. Bryman 

(2011) menar på att det i första hand finns två olika synsätt: objektivism och 

konstruktionism. Med objektivism menas att sociala företeelser existerar utan inflytande 

från sociala aktörer. Detta innebär att verkligheten ser ut på ett visst sätt som vi varken 

kan påverka eller förstå. (Bryman, 2011, s. 36) Denna studie kommer dock utgå från ett 

konstruktionistiskt synsätt, vilket innebär att sociala företeelser är någonting som skapas 

av och ändras med tiden utefter sociala aktörers interaktioner med varandra (Bryman, 

2011, s. 37).  
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Eftersom vi i denna studie avser att undersöka hur CSR gestaltar sig i skogsbranschen, så 

anser vi att det konstruktionistiska synsättet lämpar sig bäst. Begreppet CSR är i högsta 

grad något som är socialt konstruerat av diverse sociala aktörer. Utöver detta verkar 

dessutom CSR kontinuerligt förändras efter samhällets ökade krav och förväntningar på 

företagens samhällsansvar. I denna studie avser vi att utforska respondenternas egna 

uppfattningar av hur de betraktar CSR för att kunna fördjupa förståelsen över hur CSR-

arbete ter sig i de olika företagen och på så sätt kunna utreda om det finns några skillnader 

mellan respondentgrupperna. 

 

2.3 - Angreppssätt 
 

Forskning kan anta främst tre olika angreppssätt gällande förhållandet mellan teori och 

empiri – deduktion, induktion och abduktion. Det deduktiva angreppssättet innebär att 

studiens slutsats härleds på ett logiskt sätt från teoretiska premisser. Forskningen tar 

därmed utgångspunkt i teori, vilken sedan noggrant testas med hjälp av olika antaganden 

eller hypoteser. Antagandena kan på så sätt antingen förkastas eller bekräftas, det senare 

innebär att teorin revideras efter resultaten. Deduktion innebär att forskaren följer ett 

väldigt strukturerat metodologiskt angreppssätt. (Saunders et al. 2012, s. 145) Ett 

induktivt angreppssätt innebär att forskaren börjar med att samla in empiriskt material för 

att undersöka ett visst fenomen. Under insamlingen av materialet försöker forskaren 

identifiera teman eller mönster, för att på så sätt skapa en begreppsram. Därmed genereras 

eller byggs ny teori utifrån det insamlade empiriska materialet. (Saunders et al. 2012, s. 

144-145) 

 

Det abduktiva angreppssättet kan beskrivas som en blandning mellan induktion och 

deduktion där forskaren går fram och tillbaka mellan teori och empiri. Abduktion börjar 

ofta med att forskaren upptäcker ett ”överraskande faktum” och därefter utarbetar en 

trolig teori som kan förklara hur detta har skett. (Saunders et al. 2012, s. 147) 

 

Parke (1993, s. 237) menar att all forskning kräver en balans mellan induktion och 

deduktion för att ge ett så bra resultat som möjligt. En extrem induktion kan innebära att 

forskaren inte tar del av nyttig teoretisk bakgrund som kan vara till hjälp för forskningen, 

medan en extrem deduktion kan hindra forskaren ifrån att utforma egna teorier. Alvesson 

och Sköldberg (2008, s. 55-56) skriver att abduktion tillför nya moment i 

forskningsprocessen i och med att både den teoretiska referensramen och den empiriska 

datainsamlingen utvecklas, justeras och förfinas under processens gång. Forskaren utgår 

från det empiriska materialet men förkastar samtidigt inte teoretisk förförståelse. 

Alvesson och Sköldberg (2008, s. 56) menar att analysen av det empiriska materialet 

mycket väl kan kombineras eller föregås av att forskaren studerar tidigare teorier eller 

forskning, vilket kan fungera som en inspirationskälla för att upptäcka mönster och skapa 

förståelse.  Tidigare teori och insamlad empiri tolkas succesivt och parallellt under 

forskningsprocessen. Även Dubois och Gadde (2002, s. 554-555) förespråkar ett 

abduktivt angreppssätt, en slags systematisk kombination, där den teoretiska 

referensramen, datainsamlingen och analysen av data utvecklas samtidigt. Genom att gå 

fram och tillbaka mellan teori och empiriska observationer kommer forskaren få en ökad 

förståelse för teori såväl som de empiriska fenomenen.  

 

Vi kommer i denna studie huvudsakligen att utgå från ett abduktivt angreppssätt. 

Eftersom vi avser att utforska CSR i den svenska skogsbranschen så kommer vi att ta 



16 
 

utgångspunkt i det insamlade empiriska materialet för att på så sätt få en djupare förståelse 

för ämnet. Samtidigt använder vi oss av tidigare forskning och existerande teorier, också 

för att öka vår förståelse för ämnet och för att hjälpa till att förklara studiens fynd. Vi 

kommer således ta utgångspunkt i det empiriska materialet för att sedan gå fram och 

tillbaka mellan empiri och teori, vilket vi anser är det bästa tillvägagångssättet för att 

uppnå studiens syfte om en ökad förståelse av CSR inom skogsbranschen. Den initiala 

teoretiska referensramen har under datainsamlingens gång utvecklats och reviderats 

utifrån de upptäckter som gjorts ur det empiriska materialet, ett arbetssätt som liknar det 

Dubois och Gadde (2002, s. 555) förespråkar. Exempelvis har intressentteorin under 

datainsamlingsprocessen både utvecklats och reviderats. Efter ett par av intervjuerna 

upptäckte vi att respondenterna fokuserade mycket på begreppet intressenter, framförallt 

investerare, vilket ledde till att vi då gick tillbaka till tidigare forskning för att bredda 

kunskapen om detta specifika område.   
 

2.4 – Metodologiskt tillvägagångssätt 

 

Kvantitativ och kvalitativ metod är två olika tillvägagångssätt en studie kan genomföras 

på. Med kvantitativ metod ligger huvudfokus på att mäta någonting, vilket oftast görs 

genom att samla in numerisk data som är kvantifierbar (Bryman, 2011, s. 150; 167). Ett 

av de viktigaste stegen i kvantitativ forskning är att med ett deduktivt angreppssätt utgå 

från teorin för att formulera hypoteser som sedan testas mot empirin (Bryman, 2011, s. 

151) Den kvalitativa metodens fokus ligger på att skapa en ökad förståelse över hur 

verkligheten fungerar och utefter detta skapa nya teorier. Till skillnad från den 

kvantitativa metoden så läggs stor vikt vid ord under såväl datainsamling som vid analys 

av data (Bryman, 2011, s. 40; 362).  

 

Eftersom studiens syfte är att undersöka CSR inom den svenska skogsbranschen och att 

öka förståelsen för hur CSR betraktas och arbetas med så anser vi att den kvalitativa 

metoden är lämpligast att använda sig av. Juholin (2004, s. 23-24) anser också att en 

kvalitativ studie är att föredra när man undersöker CSR, detta eftersom det ger en inblick 

i hur den intervjuade personen värderar CSR med egna ord. Även McWilliams, Siegel 

och Wright (2006, s. 9) anser att forskare inom CSR-området bör använda sig av direkta 

metoder, t.ex. intervjuer, för att på så sätt erhålla information som kan vara känslig att 

dela med sig av.  

 

2.5 – Litteratursökning  
 

Eftersom vi har valt att tillämpa ett abduktivt angreppssätt i studien så har vi under 

studiens gång gått fram och tillbaka mellan empiri och teori för att skapa oss en 

uppfattning av det undersökta ämnet (Saunders et al. 2012, s. 147). I inledningsskedet av 

studien genomfördes en omfattande litteraturgenomgång. Denna genomgång syftade till 

att ge oss som forskare en grundläggande kunskap om ämnesområdet som varit 

nödvändig för att kunna genomföra studiens på bästa sätt. Efter den inledande 

litteraturgenomgången har vi i enlighet med det abduktiva angreppssättet gått fram och 

tillbaka mellan empiri och teori under uppbyggnaden av den teoretiska referensramen. 

   

Vi har i första hand sökt efter tidigare forskning, teorier och begrepp som har relation till 

CSR, skogsbranschen, hållbarhet, hållbarhetsrapportering etc. CSR är ett väl utforskat 
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område, där t ex flertalet studier sträcker sig tillbaka till 70-talet. Vi blev därför tvungna 

att göra ett omfattande arbete med litteratursökningen och sedan sålla bland litteraturen 

för att hitta information som var mest relevant och aktuell. Mycket information och 

forskning kring begrepp som intressentteorin och legitimitetsteorin har också gåtts 

igenom då dessa är frekvent återkommande i forskning och artiklar som rör CSR, 

hållbarhet och hållbarhetsrapportering.  

 

Vi har främst använt oss av vetenskapliga artiklar, i största möjliga mån sådana som är 

peer-reviewed, från erkända tidskrifter såsom Journal of Business Management och 

Journal of Business Ethics etc. Sökorden som använts är många, t ex CSR, sustainability, 

corporate responsibility, sustainability reporting, stakeholder management med flera. 

Utöver de vetenskapliga artiklarna har vi också funnit en stor del information i böcker, 

såsom Freemans ”Strategic management – a stakeholder approach”, rapporter, EU-

publikationer etc. 

 

2.6 - Källkritik av litteraturen  
 
Johansson Lindfors (1993, s. 87-89) skriver att ett kritiskt teorival bör genomföras och 

nämner tre aspekter som är nödvändiga att ha i beaktning när forskaren gör sitt teorival. 

Dessa är ursprung, empirisk grund och aktualitet. Empirisk grund kommer vi att gå 

igenom i avsnitten 4.6 och 4.7 i det praktiska metodavsnittet.     

 

Ursprung syftar på att forskaren genomgående bör använda sig av förstahandskällor. 

Detta av den enkla anledningen att andrahandskällor bör undvikas eftersom risken finns 

att de kan vara förvrängda i och med att ursprungskällan har bearbetats av flera forskare. 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 88-89) Samtliga gånger när forskningsartiklar vi använt har 

refererat till andra studier har vi försökt finna ursprungskällan och i den mån det har varit 

möjligt använt den. I några fall har vi dock inte lyckats få tag på ursprungskällan, t ex då 

den inte funnits tillgänglig i någon av databaserna eller blivit publicerad för så pass lång 

tid tillbaka att den inte gått att hitta elektroniskt. I dessa fall har vi andrahandsreferat till 

ursprungskällan. För att läsaren ska vara medveten om när en andrahandsreferering gjorts 

så har vi varit tydliga med att poängtera detta i texten för att inga missförstånd ska uppstå 

samt för att läsaren ska vet vilka källor som skulle kunna anses vara mindre trovärdiga. 

 

Aktualitet berör hur ny en källa är. En forskare bör nämligen vara uppdaterad på aktuell 

forskning i det undersökta ämnet, men detta behöver nödvändigtvis inte innebära att äldre 

forskning inte också kan vara relevant (Johansson Lindfors, 1993, s. 89). Med tanke på 

att CSR är ett relativt nytt begrepp, där forskning fortfarande finner nya motiv och 

förklaringar, så har det varit viktigt att vi använt oss av aktuell forskning. Vi har därför 

prioriterat ny forskning då vi tror att synen på CSR har utvecklats under den senaste tiden 

och att gammal forskning kanske inte är lika tillförlitlig eller aktuell längre. När vi berör 

mer grundläggande teorier, såsom t ex intressentteorin eller legitimitetsteorin, som är 

vedertagna begrepp inom forskningsvärlden så har de källorna varit äldre. Eftersom dessa 

teorier uppkom sedan en tid tillbaka, som senare nämns i teoriavsnittet så härstammar t 

ex konceptet om intressenter från 1950-talet, så ansåg vi att det då är av större vikt att 

använda så grundläggande källor som möjligt. Av den anledningen är litteraturen som 

behandlar intressentteorin väsentligt äldre än den som behandlar CSR-forskningen.  
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Saunders et al. (2009, s. 64) skriver också att det är viktigt att vara kritisk och 

ifrågasättande till tidigare forskning. Det innebär att forskaren själv måste bilda sig en 

uppfattning om vad som är rätt eller fel, vilket innebär att en bred litteraturgenomgång 

krävs. Saunders et al. (2009, s. 65) refererar till Dees (2003) som anser att för att kunna 

välja den mest relevanta forskningen så finns det vissa kriterier. Det första som nämns är 

att man bör använda sig av forskning som är gjord av experter inom det studerande 

området. Vidare är det viktigt att både diskutera forskning som stödjer och motstrider ens 

egna idéer. Utöver detta är det även viktigt att kunna värdera den befintliga forskningen 

och kunna motivera varför den är relevant för studien. Slutligen gäller det också att kunna 

särskilja vad som är fakta och vad som bara är personliga åsikter. (Saunders et al., 2009, 

s. 65)   

 

Vår litteratursökning har varit omfattande och i så stor utsträckning som möjligt har vi 

försökt välja teorier och forskning som både är relevanta och stödjer respektive motsäger 

denna studies resultat. På så sätt har vi kunnat föra en bättre underbyggd diskussion och 

analys av materialet och diskuterat fram och tillbaka i ett försök att förklara resultaten. 

Genom att studera tidigare forskning som har kommit fram till olika slutsatser anser vi 

att vi fått en övergripande och bra bild av hur forskningsområdet ser ut, samt de oklarheter 

som finns däri. Via en funktion på Google Scholar som ger möjlighet att se hur ofta 

artiklar har blivit citerade så anser vi att vi har kunnat välja ut forskningslitteratur som är 

relevant.   
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel redogör vi för den teoretiska referensram som utarbetats under studiens 

gång. Det abduktiva angreppssättet gör att vi parallellt utvecklat teoretisk förståelse och 

samlat in empiriskt material. Vi kommer här att redogöra för övergripande teorier såsom 

intressentteorin och legitimitetsteorin samt tidigare forskning inom ämnet som vi anser 

är relevant för studien.  

 

 

3.1 – Vad är CSR? 
 

”Corporate social responsibility /…/. The term is a brilliant one; it means something, 

but not always the same thing, to everybody”. 

 

- Dow Wotav, 1972. 

 

Vad är då egentligen CSR? Som nämnts i inledningskapitlet finns otaliga definitioner av 

begreppet och vissa sträcker sig så långt tillbaka i tiden som 1950-talet. Carroll (1999) 

beskriver i sin artikel utvecklingen av konceptet från just 50-talet och framåt. Enligt 

Carroll skedde det under 60-talet en markant utveckling av CSR-litteraturen och under 

70-talet både utökades och breddades definitionerna av begreppet. Definitionerna blev 

mer specifika och även andra närliggande begrepp såsom CSP började dyka upp i 

litteraturen. Under 80-talet skiftade fokus från att försöka definiera begreppet till att 

försöka mäta och genomföra forskning på CSR. Detta fortsatte in på 90-talet och forskare 

började då i större utsträckning att utveckla ramverk och alternativa men närliggande 

begrepp såsom intressentteorin och ”corporate citizenship”. Fokus låg nu på själva 

operationaliseringen av CSR och dessa alternativa begrepp. (Carroll, 1999, s. 291-292)  

 

Sedan Carrolls artikel publicerades 1999 har forskningen pågått i över ytterligare ett 

decennium och idag är både forskningen och litteraturen kring CSR väldigt omfattande. 

Trots detta verkar det än idag inte finnas någon enhetlig definition av begreppet och i 

både den akademiska världen och företagsvärlden råder en viss osäkerhet över hur 

begreppet ska definieras (Dahlsrud, 2008). Enligt van Marrewijk (2003, s. 96) definieras 

CSR ofta olika beroende på vem det är som definierar, t ex om det är företagets ledning, 

NGO:s, anställda etc. Detta innebär att de olika definitioner som finns idag ofta är partiska 

och varje grupp tenderar att definiera CSR på ett sätt som överensstämmer med deras 

specifika situation och utmaningar. van Marrewijk (2003, s. 96) uttrycker också att en 

enhetlig och övergripande definition av CSR skulle bli för bred och vag för att vara 

användbar i såväl den akademiska debatten som att praktiskt implementera för företaget. 

Istället föreslår han att en bra lösning kan vara att tillämpa olika metoder och 

tillvägagångssätt som matchar de olika miljöer och kontexter företagen verkar i.  

 

Okoye (2009, s.613) ifrågasätter även han i sin artikel om det verkligen är nödvändigt 

med en enhetlig definition av CSR och uttrycker att det på ett sätt vore en omöjlighet att 

alla olika frågor som faller under CSR kan resultera i en enda universell definition. Okoye 

(2009, s 620) anser liksom van Marrewijk (2003) att hur CSR definieras också beror på 

vem det är som gör definitionen och understryker begreppets komplexitet med att räkna 

upp några av de många dimensioner som funnits i olika definitioner, t ex mänskliga 

rättigheter, miljön, arbetsrättigheter samt ekonomiska, etiska och rättsliga dimensioner. 
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Okoye anser att eftersom CSR är ett socialt konstruerat fenomen så är det naturligt att det 

uppstår en debatt och därmed olika definitioner. Han uttrycker vidare att det inte krävs en 

universell definition, men däremot att en gemensam referenspunkt, en kärna, som anger 

de parametrar och frågor som CSR innefattar, är nödvändigt. Att begreppet är komplext 

beror på att det behandlar förhållandet mellan samhället och företaget, där samhällets 

värderingar och förväntningar förändras över tiden. Under dessa förhållanden måste 

begrepp som CSR vara dynamiska och utvecklas i takt med nya förutsättningar både i 

samhället och företagsvärlden. (Okoye, 2009, s. 623-624) 
 

3.2 - Carrolls CSR-pyramid 

 

Trots att ämnet är komplext och det finns många olika definitioner av begreppet CSR så 

har det under årens lopp uppkommit flertalet modeller och liknande som försöker 

beskriva och förklara innebörden av CSR. En av de första och mest grundläggande av 

dessa är Carrolls CSR-pyramid från 1991. Enligt Carroll (1991, s. 40) kan företagets 

samhällsansvar konkretiseras och delas in i fyra olika kategorier: ekonomiskt, legalt, 

etiskt och filantropiskt ansvar. Dessa fyra olika delar bildar tillsammans en helhetsbild av 

innebörden av CSR. Längst ner i botten på pyramiden finns företagets ekonomiska 

ansvar, vilket är det mest fundamentala ansvaret som åligger ett företag och en 

grundläggande företagsekonomisk princip. Ekonomiskt ansvar innebär t ex att företaget 

gentemot sina intressenter, i detta fall främst mot ägarna, har ett ansvar att handla på ett 

sådant sätt att företaget är så lönsamt, effektivt och konkurrenskraftigt som möjligt 

(Carroll, 1991, s. 40). Om företaget inte beaktar sitt ekonomiska ansvar kommer det 

följaktligen inte att kunna överleva, vilket också innebär att det ekonomiska ansvaret 

måste fullgöras för att även de andra ansvarsområdena ska kunna uppfyllas.  

 
Figur 1: Egen illustration av Carrolls CSR-pyramid 

 

På pyramidens tredje och näst lägsta nivå finner vi företagets legala ansvar. Det innebär 

kortfattat att företag har en skyldighet att bedriva sin verksamhet inom ramen för 

existerande lagar och regler. Från samhällets synvinkel innebär detta att företagen måste 

uppfylla ett slags ”socialt kontrakt” och att företagens existens därigenom rättfärdigas i 

en viss mån. Tillsammans utgör företagets ekonomiska och legala skyldigheter de mest 



21 
 

fundamentala principerna av dagens fria företagssystem. Stiftade lagar och regler kan ses 

som kodifierade etiska regler fastställda av beslutsfattare. (Carroll, 1991, s. 41) 

 

Näst högst upp i pyramiden finner vi företagets etiska ansvar. Det etiska ansvaret sträcker 

sig utanför de lagstadgade etiska principer som det legala ansvaret syftar på i den 

meningen att det är önskvärt att företaget tar ett större etiskt ansvar än vad som krävs. 

Företaget bör upprätthålla de etiska normer och standarder som intressenterna kräver, och 

ofta innebär dessa krav att företaget ska hålla en högre standard och etik än vad som 

åligger dem legalt. De etiska skyldigheterna syftar på att företagen har en plikt att agera 

korrekt och rättvist samt att de ska undvika att göra skada. (Carroll, 1991, s. 41) 

 

Pyramidens högsta nivå består av företagets filantropiska ansvar. Med det menas att 

företaget ska agera som en god samhällsmedborgare. Filantropiskt ansvar skiljer sig något 

från det etiska ansvaret på så sätt att samhället oftast inte förväntar sig att företagen ska 

utföra dessa handlingar ur ett moraliskt och etiskt perspektiv. Det är emellertid önskvärt, 

men inte förväntat, att agera efter det filantropiska ansvaret. Handlingar som faller under 

denna kategori är t ex att skänka pengar till välgörande ändamål, bidra med tid och 

resurser till utbildning, samhällsaktiviteter och humanitära program. Till skillnad från 

handlingar som förväntas ur det etiska perspektivet så betraktar samhället generellt sett 

inte ett företag som oetiskt eller omoraliskt om det inte engagerar sig filantropiskt. Även 

om samhället värderar dessa aktiviteter högt så kan de anses vara minst viktiga av 

pyramidens fyra ansvarsområden. (Carroll, 1991, s. 42)   

 

Carroll (1991, s. 42) uttrycker att metaforen med pyramidens olika nivåer avser att 

beskriva hur de olika komponenterna tillsammans skapar en helhetsbild av CSR. Syftet 

med att separera de olika enheterna är att underlätta för företagen att bryta ner CSR i 

mindre begripligare delar samt att förstå hur dessa tillsammans interagerar med varandra. 

Det övergripande ändamålet med CSR är att företagen ska uppfylla sina ekonomiska, 

legala, etiska och filantropiska skyldigheter samtidigt som de bedriver sin verksamhet. 

Carroll skapade i och med CSR-pyramiden ett första ramverk för att öka förståelsen för 

vad de fyra komponenterna kan innebära hos det enskilda företaget.  

 

3.3 - Intressentteorin 

 

En av de mest välkända organisation- och managementsteorierna är intressentteorin. 

Begreppet intressent användes för första gången i akademisk litteratur redan 1963 av 

forskare vid Stanford Research Institute, då i sammanhanget att klargöra att aktieägare 

inte var den enda grupp som företaget måste beakta och vara lyhörda mot.  Intressenterna 

definierades då som ”de grupper utan vars stöd företaget inte kan existera”. (Freeman, 

1984, s. 31; Preble, 2005, s. 408) Konceptet om intressenter fick stor genomslagskraft i 

och med publikationen av Edward Freemans bok ”Strategic management – a stakeholder 

approach” 1984. Där beskrivs intressenter som:  

 

varje individ eller grupp som kan påverka, eller bli påverkade av, att företaget uppnår 

sitt syfte. 

 

Exempel på intressenter enligt Freeman är anställda, kunder, leverantörer, aktieägare, 

banker, miljörörelser, myndigheter eller andra grupper som kan antingen hjälpa eller 

stjälpa företaget (Freeman, 1984, s. VI).  
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Intressentteorin har under årens gång varit föremål för mycket diskussioner inom 

forskningsvärlden. Teorin utvidgades av Donaldson och Preston (1995) som ansåg att det 

finns tre aspekter av teorin, som alla skiljer sig åt och har olika innebörder, men som 

samtidigt är starkt relaterade till varandra.  Enligt författarna så kan intressentteorin 

betraktas som deskriptiv, instrumentell eller normativ.  

 

Från det deskriptiva synsättet så betraktas intressentteorin som en modell som helt enkelt 

beskriver vad företaget är, t ex speciella egenskaper och beteenden som existerar inom 

organisationen. Företaget kan beskrivas som en konstellation av intressen som både kan 

strida emot och samverka med varandra, och dessa intressen är ”inbyggda värden” i 

organisationen. Det deskriptiva synsättet syftar här till att visa att teorins idéer och 

begrepp överensstämmer med vad som kan observeras i verkligheten. (Donaldson och 

Preston, 1995, s. 65; 66; 70; 74) 

 

Intressentteorin kan också betraktas som instrumentell. Den utgör då ett ramverk för att 

undersöka sambandet mellan hur företaget hanterar sina intressenter och uppnåendet av 

olika företagsekonomiska mål, t ex lönsamhet och tillväxt. Främsta fokus ligger här på 

antagandet att företag som aktivt hanterar sina intressenter på olika sätt är framgångsrikt 

i termer av de nämnda traditionella företagsekonomiska måtten. Det instrumentella 

synsättet syftar således till att finna bevis för kopplingen mellan hur företaget hanterar 

sina intressenter och företagets prestanda. (Donaldson och Preston, 1995, s. 67; 74)  

 

Det tredje synsättet innebär att intressentteorin betraktas som normativ. Den syftar här till 

att tolka vilken funktion företagets verksamhet har, vilket även omfattar att ge moraliska 

och etiska riktlinjer för hur verksamheten bör bedrivas. Det normativa synsättet innefattar 

koncept som individens eller gruppens rättigheter, det sociala kontraktet och utilitarism 

(Donaldson och Preston, 1995, s. 72; 74).  Det normativa perspektivet innebär också ett 

erkännande av följande två påståenden (Donaldson och Preston, 1995, s. 67):  

 

 1) Intressenter utgörs av individer eller grupper som har ett legitimerat intresse i 

företagets processer eller andra väsentliga aspekter av verksamheten. Intressenterna 

identifieras med hjälp av deras intresse i företaget, oavsett om företaget har ett 

motsvarande intresse hos intressenten eller inte.  

 

2) Alla intressenters olika intressen har ett inneboende värde för företaget. Detta innebär 

att varje grupp av intressenter ska beaktas för deras enskilda intressens skull, inte för att 

dessa potentiellt kan gynna andra intressentgruppers intressen, t ex ägarnas.   

 

Enligt Donaldson och Preston (1995, s. 74) så är de tre olika synsätten innästlade i 

varandra trots att de på många sätt är väldigt olika. Med hjälp av figur 2 nedan förklarar 

de att det yttersta skalet utgörs av det deskriptiva synsättet som innebär att teorin redogör 

och förklarar förhållanden som kan observeras i den yttre världen. Den deskriptiva 

aspekten stödjs i sin tur av mellanskiktet, det instrumentella synsättet, vilket säger att om 

vissa förfaranden genomförs, så kommer vissa resultat att uppnås.  Teorins kärna är den 

normativa aspekten, vilket författarna förklarar med att det deskriptiva synsättet 

förutsätter att den normativa uppfattningen är sann, i den mån att den förutsätter att 

företaget agerar som om att alla intressenters anspråk har ett inre värde. I sin tur ger 

erkännandet av moraliska värderingar och förpliktelser teorin sin fundamentala, 

normativa, grund. Författarna uttrycker att det normativa synsättet är intressentteorins 
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fundamentala bas, samtidigt som de två andra synsätten också är viktiga aspekter 

(Donaldson och Preston, 1995, s. 67).  

 

 
 

Figur 2. Egen bearbetning av Donaldson och Prestons (1995)  figur ”Three Aspects of Stakeholder Theory”, s. 74. 

 

3.3.1 - Vem är en intressent? 

 

Oavsett från vilken av de tre aspekterna man väljer att betrakta intressentteorin så innebär 

de alla att ett företag har intressenter som både påverkar och påverkas av dess verksamhet. 

Men vilka är intressenterna? Mitchell, Agle och Wood (1997, s. 853) anser att det inte 

riktigt råder enighet över vad eller vem en intressent är och att intressentteorin ger många 

olika signaler för hur företaget kan gå tillväga för att identifiera dem. Intressenter har i 

litteraturen t ex identifierats som primära och sekundära intressenter, som ägare eller icke-

ägare av företaget, som de som har en frivillig eller icke-frivillig relation med företaget 

och som företagets resursförsörjare eller försörjningstagare.  

 

Mitchell et al. (1997, s. 854) utvecklade även själva en modell för att identifiera 

intressenter. De argumenterade för att intressenter kan identifieras och kategoriseras 

genom deras besittande av en, två eller tre av de följande tre egenskaperna: (1) 

intressentens förmåga att influera företaget, s.k. makt, (2) legitimiteten av intressentens 

relation till företaget eller (3) hur angeläget eller brådskande intressentens anspråk på 

företaget är. Beroende på hur många av de tre egenskaperna en intressent innehar, desto 

mer framträdande och viktig är intressenten för företaget. Om en intressent besitter ett av 

attributen bedöms den som lågt framträdande, om den besitter två av egenskaperna så 

anses den som måttligt framträdande och om den besitter alla tre egenskaper så bedöms 

den som högt framträdande (Mitchell et al., 1997, s. 879). Vidare menade författarna att 

företagets ledning spelar en avgörande roll i processen att identifiera intressenter, 

eftersom deras uppfattning om i vilken grad intressenten är framträdande och viktig är 

det som avgör om förtaget kommer uppmärksamma intressenten eller inte (Mitchell et 

al., 1997, s. 871).  
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3.3.2 - Att hantera intressenternas anspråk  

 

Hur ska då företaget och företagsledningen förhålla sig till intressenterna? Freeman 

(1984, s. 27) uttryckte att hans bok ”Strategic management – a stakeholder approach” 

förklarar hur företagets ledning kan använda sig av intressentkonceptet för att driva 

verksamheten effektivare. Freeman menade också att om företaget ska kunna vara 

lönsamt, både nu och i framtiden, så måste ledningen ta hänsyn till och beakta 

intressenterna och deras anspråk.  För varje intressent måste ledningen identifiera vilka 

frågor som är viktiga för intressenten och sedan formulera, implementera och kontrollera 

strategier för att kunna hantera intressenten på bästa sätt (Freeman, 1984, s. 52; 26). 

Donaldson och Preston (1995, s. 87) anser att den slutgiltiga innebörden av 

intressentteorin från företagets perspektiv är att ledningen måste erkänna värdet av de 

olika intressenternas anspråk samt försöka tillmötesgå dem, eftersom det är ett moraliskt 

grundläggande krav som ger företaget legitimitet.  

 

Preble (2005, s. 411) redogör för ett antal anledningar till varför företag bör förvalta sina 

intressenters anspråk genom att bland annat referera till tidigare forskning. Till att börja 

med menar han att anamma intressentsynsättet har ett instrumentellt värde för företaget 

då det förbättrar det ekonomiska resultatet, och refererar till Mellahi och Wood’s (2003) 

studie. Att hantera intressenterna på ett strategiskt sätt betraktas som medel för att öka 

sannolikheten att uppnå företagets mål – framgång på marknaden eller lönsamhet. Preble 

(2005, s. 412) nämner också en studie av Berman et al. (1999) som fann att bygga 

relationer med nyckelintressenter och se till att resurser avsätts till dessa kan hjälpa 

företagets lönsamhet. Vidare tar Preble också upp problematiken med intressenter som 

blir ignorerade eller misskötta samt om företaget handlar på ett oansvarsfullt sätt. Preble 

refererar till en studie av Downing (1997) och skriver att studien fann att om företaget 

missköter frågor som är viktiga för intressenter så kan det leda till att företaget förlorar 

intäkter och marknadsandelar, nedgång av aktiepriset, etc. (Preble, 2005, s. 412).  

 

Harrison, Bosse och Phillips (2010, s. 58) skriver att många av de tidiga studierna, som 

uppkom främst under 1970-talet, där intressentkonceptet berörs har en gemensam 

nämnare: alla forskare argumenterar för att om företaget ska uppnå hög prestanda så 

måste det ha en strategi som tar hänsyn till och inkluderar olika intressenters anspråk och 

krav. Harrison et al. (2010, s. 72) undersökte själva sambandet mellan hur företaget 

hanterar intressenter och värdeskapande för att försöka besvara frågan varför vissa företag 

presterar bättre än andra. De beskriver hur vissa företag genom att hantera sina 

intressenter har lyckats att skapa värde och konkurrensfördelar och argumenterar därför 

för att det finns en logik i att inkludera intressentteorin i diskussioner kring företags 

konkurrenskraftighet och prestanda.   

 

Hur kan då ett företag gå tillväga för att tillfredsställa intressenterna? Ett sätt är att hålla 

en nära dialog där företaget kontinuerligt uppdaterar sig om vilka förväntningar 

intressenterna har. O’Riordan och Fairbass (2008) skriver att större företag och industrier 

har fått ett ökat tryck på sig från sina intressenter att bedriva verksamheten på ett 

ansvarsfullt sätt samt att på ett effektivt sätt engagera sig med intressenterna. Att hålla 

s.k. ”intressentdialoger” är en metod för företaget att visa ansvarstagande. 

Intressentdialoger skapar möjlighet för företaget och dess intressenter att identifiera och 

debattera vad båda parter anser är ett lämpligt företagsbeteende vad gäller frågor om t ex 

ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga faktorer. Genom att delta i en sådan process 

ges intressenterna tillfälle att konstruktivt ge sina synpunkter och bidra till debatten om 
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företagens samhällsansvar. Författarna anser också att intressentdialoger har potentialen 

att vara en fruktbar och givande metod för företaget att hantera sina intressenter.       

(O’Rierdan och Fairbass, 2008, s. 746-747, 755)   

 

3.3.3 – Intressenter och CSR 

 

Intressentteorin utgör ofta en teoretisk utgångspunkt för forskning och studier inom CSR-

området. McWilliams, Siegel och Wright (2006) beskriver i sin artikel en rad olika 

perspektiv av CSR och utifrån dessa utvecklar de ett ramverk för att beakta de strategiska 

implikationerna av CSR. De skriver, precis som redan nämnts i början av detta kapitel, 

att begreppet CSR har definierats på otaliga sätt i litteraturen och att det saknas en enhetlig 

definition, vilket försvårar både utvecklingen av teorier inom området och mätningen av 

CSR. Forskare försöker också att gå längre än att enbart definiera och identifiera CSR-

aktiviteter, t ex att undersöka hur CSR kan användas i företaget på ett strategiskt sätt. 

Studerandet av CSR är fortfarande i sitt embryo och därför har varken teoretiska ramverk, 

mätmetoder eller empiriska metoder klargjorts. De fortsätter med att ämnet CSR inte 

enbart kan analyseras utifrån ett enda perspektiv och att CSR befinner sig i grogrunden 

för teoriutveckling och empiriska studier. Författarna skriver också att det enligt 

intressentteorin inte är tillräckligt att företaget endast fokuserar på ägarnas intressen, utan 

att det är fördelaktigt för företaget att engagera sig i CSR-aktiviteter som intressenter 

anser är viktiga. Om företaget inte gör det finns risken att dessa intressenter drar tillbaka 

sitt stöd till företaget. (McWilliams et al., 2006, s. 1; 3) 

 

Ullman (1985) tog fram ett ramverk som består av tre dimensioner för att försöka förklara 

sambandet mellan rapportering angående sociala aspekter, företagets sociala prestanda 

och den ekonomiska prestandan. Intressenternas makt utgör grunden för ramverket, vilket 

kan förklaras genom att när intressenter kontrollerar resurser som är viktiga för företaget, 

så tenderar företaget att bemöta dessa på ett sätt som tillfredsställer deras krav. Om 

intressentens makt över företaget uppfattas som låg så kommer deras krav att förbises i 

större utsträckning. Ramverkets andra dimension består av företagets strategiska 

inställning och metoder för att bemöta intressenternas krav. Ett aktivt bemötande innebär 

att företaget försöker påverka relationen med viktiga intressenter för att på så sätt uppnå 

det ultimata förhållandet till dessa. Att bedriva olika hållbarhetsprogram och åtgärder 

samt att redovisa detta är ett exempel på ett aktivt förhållningssätt. Den tredje 

dimensionen av ramverket består av företagets finansiella prestanda. Ett företag som har 

en god ekonomisk situation har bättre förutsättningar att engagera sig i sociala aktiviteter 

jämfört med ett företag med sämre ekonomisk situation, då ekonomiska åtgärder kommer 

att prioriteras före sociala åtgärder. (Ullman, 1985, s. 552-553) 

 

Ullman (1985, s 553-554) menar att i detta sammanhang så betraktas den sociala 

prestandan och rapporteringen kring det som verktyg för att hantera relationerna med 

företagets olika intressenter. Sammanfattningsvis framhäver han, att i vilken utsträckning 

rapportering om sociala parametrar sker, kan förklaras av (1) vilken makt intressenterna 

har över resurser som är vitala för företaget, (2) vilken inställning företaget har till att 

bemöta intressenternas krav och (3) företagets ekonomiska situation.  

 

Lindgreen, Swaen och Johnston (2009) studerade bland annat hur olika intressentgrupper 

påverkar företagets CSR-arbete och praxis. De fann att framförallt företagets ägare 

(aktieägare, ledning och styrelse etc.) och interna intressenter (anställda, mellanchefer 
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etc.) uppfattas ha en högre inverkan på CSR-praxis jämfört med andra typer av 

intressenter, t ex staten, intresseorganisationer och andra myndigheter (Lindgreen et al., 

2009, s. 311). Utifrån studiens resultat så konstaterar författarna att företag använder sig 

av minst fyra olika sorters CSR-praxis som alla vänder sig till olika intressentgrupper. 

Vilket CSR-arbete som bedrivs beror således på vilka av företagets intressenter som anses 

vara viktigast. De undersökte även respondenternas personliga uppfattning om vilken 

effekt CSR-arbete har på andra faktorer än rena ekonomiska faktorer, t ex kundnöjdhet. 

De fann att CSR uppfattas ha en positiv effekt på kundnöjdhet, företagets image och rykte 

samt de anställdas arbetsmoral. 

 

Både Mitchell et al. (1997) och Ullman (1985) har utifrån sina studier konstaterat att 

intressenter som betraktas som viktiga, speciellt i avseendet att de har makt samt kan 

kontrollera essentiella resurser för företaget, är de som företaget i första hand bör 

prioritera. Ett exempel på en sådan intressent är investerare, som i synnerhet har förmåga 

att kontrollera resurser och har makt över företaget. Några som studerar investerare och 

deras relation till företagens CSR-arbeten är Hockerts och Moir (2004). De skriver att 

investerare allt mer tar hänsyn till icke-finansiella aspekter såsom CSR när de värderar 

företag (Hockerts och Moir, 2004, s. 85). Studiens resultat indikerade att företag börjar 

bli medvetna om en ökad efterfrågan av rapportering om sociala och miljömässig faktorer, 

vilket främst kommer från investerare som tar större hänsyn till sociala faktorer vid 

investeringsbeslutet. Författarna skriver att utvecklingen går mot högre krav på ökad 

transparens och en ökad omfattning på informationen som rapporteras till investerare. 

Denna utveckling kan innebära att om investerare blir vana att få utförlig information från 

några företag, så kommer förväntningarna öka på att alla företag ska kunna tillhandahålla 

samma information. (Hockerts och Moirs, 2004, s. 95) 

 

Att döma av Hockerts och Moirs (2004) studie verkar investerare vara intresserade av att 

få information om ett företags hållbarhets- eller CSR-arbete. Bankväsendet är en annan 

typ av finansiär som har möjlighet att kontrollera och påverka resurstillgången hos 

företag. Coulson och Monks (1999, s. 1) skriver att det under det senaste årtiondet visats 

tecken på att finansiella institut såsom banker tar hänsyn till låntagarens miljöaspekter 

vid kreditgivningsbeslutet. Miljöaspekter kan på så sätt påverka i vilken utsträckning ett 

företag kan få tillgång till finansiella medel. Vidare uttrycker de att ett företag som söker 

lån hos banker nuförtiden bör förvänta sig att de kommer få frågor om miljöaspekter som 

en del av kreditbeslutsprocessen. En konsekvens av en ökad miljöreglering kan vara att 

banker lättare kommer avstå från att bevilja lån i riskabla situationer. Ett företag som har 

problem med miljöaspekter kommer mest troligt inte att kunna få ett lån eller kredit innan 

det har tagit tag i problemet. (Coulson och Monks, 1999, s. 8-9) Goss och Roberts (2011) 

undersökte sambandet mellan CSR och räntenivå på banklån och fann t ex att företag som 

hade CSR-relaterade problem i genomsnitt fick mellan 7-18 procentenheter högre ränta 

än företag som hade ett bättre ansvarstagande gentemot samhället. Banker uppfattar CSR-

problematik som en risk och erbjuder därför mindre attraktiva lånevillkor. (Goss och 

Roberts, 2011, s. 1794; 1807) 

 

3.4 - Legitimitetsteorin  

  
Legitimitetsteorin är ytterligare en teori som kan sättas i samband med CSR. Den härrör 

från en politisk-ekonomisk teoribyggnad, som utgår från att samhället, politik och 

ekonomi inte går att separera från varandra. För att kunna ta ställning till en ekonomisk 
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fråga så måste även samhället och politiken i omgivningen där den ekonomiska 

verksamheten bedrivs beaktas. Ett företag är följaktligen en del av ett större 

samhällssystem. Detta synsätt framhåller att företag inte har någon medfödd rätt att 

bedriva sin verksamhet eller att ens existera i samhället. Enligt teorin kan ett företag 

endast existera om samhället berättigar, legitimerar, dess existens. (Deegan, 2002, s. 292)  

 

För att samhället ska legitimera ett företags existens upprättas ett slags socialt kontrakt 

mellan parterna. Enligt Mathews (1995, s. 667) förklarar Shocker och Sethi (1974) att det 

sociala kontraktet består av två delar, antingen explicita eller implicita, som företagets 

överlevnad är beroende av. Den första delen innebär att företaget ska leverera varor eller 

tjänster som ur samhällets synvinkel är önskvärda. Den andra delen innefattar att företaget 

ska skapa nytta, både ekonomiskt, socialt och politiskt och gynna de samhällsgrupper som 

legitimerar dess existens, dvs. de som företaget faktiskt får sin makt av. Inget av 

kontraktets två delar är permanent bestående utan företaget måste kontinuerligt visa dels 

att samhället faktiskt behöver de varor och tjänster som produceras och dels att de som 

drar nytta av dessa varor och tjänster får samhällets godkännande. (Mathews, 1995, s. 

667-668) 

 

Om samhället anser att företaget på något sätt brutit det sociala kontraktet så kommer 

företagets existens inte att vara fortsatt legitimt. För att återfå sin legitimitet måste 

företaget därför vidta åtgärder med förhoppning om att samhället ändrar sin åsikt. 

Företagets ledning kommer troligtvis att upprätta strategier och handlingsplaner för att 

återfå legitimiteten och återvinna samhällets godkännande. Även om företaget inte 

missköter sig i den utsträckningen att samhället anser att det faktiskt brutit det sociala 

kontraktet, så är det mycket viktigt att företagen kontinuerligt arbetar för att behålla sin 

legitimitet. (Deegan, 2002, s. 296) 

 

När samhället legitimerar företagets existens innebär det vanligtvis att företaget samtidigt 

erhåller rätt att bruka samhällets resurser, t ex mark, naturresurser och att anställa 

medborgare för att kunna bedriva verksamheten. Som en rimlig följd bör då samhället 

kräva att företaget hanterar resurserna på bästa möjliga sätt. Ett företag som exploaterar 

naturresurser, förorenar miljön eller erbjuder tvivelaktiga anställningsvillkor missbrukar 

samhällets förtroende och kommer att förlora sin legitimitet. (Deegan, 2002, s. 293)  

 

Ett av de grundläggande koncepten med legitimitetsteorin är att den baserar sig på 

uppfattningar och föreställningar. Det är samhällets och dess medborgares uppfattningar 

om företaget som avgör om det kan anses vara legitimt eller inte. En följd av detta är att 

företaget måste göra samhället medvetet om de åtgärder de vidtar för att skapa eller 

bibehålla sin legitimitet. Information blir här en nyckel för att förändra samhällets 

uppfattning. För att informera samhället om att företaget tar sitt samhällsansvar så krävs 

att detta redovisas så att intresserade parter kan ta del av det. (Deegan, 2002, s. 296) Enligt 

Deegan (2002, s. 283, 297) har forskning visat att det finns ett samband mellan just 

rapporter som syftar till att berätta hur företag agerar och tar sitt samhällsansvar och 

företagets intention att stärka sin legitimitet. Företagets vilja att legitimera sin verksamhet 

har visat sig vara en av flera motiv som drivit fram den kraftigt ökande uppkomsten av 

hållbarhetsrapporter.  
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3.5 – Kommunikation 

 

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att kunna förmedla bilden av sitt företag. 

Duncan och Moriarty (1998, s. 2) förklarar att kommunikation är det som kopplar 

samman människor och på så sätt skapar relationer till intressenter. Vidare menar de att 

kommunikation utvecklar, organiserar och sprider kunskap och fortsätter med att säga att 

kommunikation även har en unik roll i att bygga upp varumärket för företag. Balmer och 

Gray (1999, s. 171) har liknande åsikter och skriver bland annat att ett företags 

kommunikation är det som ger dess intressenter en bild av företagets identitet, vilket leder 

till att företagets image och rykte formas.   

 

Förutom den generella forskningen om kommunikation, som vi inte avser att gå in djupare 

på, så har det gjorts mycket forskning som behandlar kommunikationen av företags CSR-

arbete. Det finns bland annat forskning på hur företag bör kommunicera sitt CSR-arbete, 

vilka kanaler företag kan använda sig av, samt varför kommunikation om 

hållbarhetsarbete uppstår.   

 

Pohl och Tolhurst (2010) skriver i sin bok att kommunikation av CSR måste anpassas 

efter de olika förväntningarna som finns från de viktigaste intressenterna för företaget. 

De nämner även tio regler som bör följas om man vill nå ett lyckat resultat med sin CSR-

rapportering. Den första regeln är att allt arbete som kommuniceras måste fungera i 

verkligheten, det går nämligen inte i längden att rapportera någonting som inte stämmer. 

Görs inte detta på ett bra sätt så är risken stor att företaget anses missbruka användandet 

av begreppet CSR, vilket ses som ”greenwashing” i och med att man försöker förmedla 

en förvrängd bild av företaget. En annan regel är att CSR-arbetet måste bli väl förankrat 

inom hela företaget, därför är det viktigt att samtliga anställda blir involverade. Om 

arbetet är väl förankrat inom hela företaget så kommer de anställda bli vittnen över att 

arbetet fungerar. Av dessa anledningar är det viktigt att kommunikationen kommer inifrån 

och ut, dvs. att de anställda får reda på förändringar innan det kommuniceras ut till 

allmänheten. Vidare så nämns att det även är bra att ha en person i företaget som är 

specifikt ansvarig för CSR-frågor, detta ger stabilitet och bygger förtroende samtidigt som 

personen kan vara huvudansvarig för kommunikationen. (Pohl och Tolhurst, 2010, s. 130-

136)  

 

Angående hur ett företag bör kommunicera sitt CSR-arbete så skriver Morsing och 

Schultz (2006, s. 326) att det finns tre olika strategier att välja bland. Det första exemplet 

är att kommunikationen sker via en envägskommunikation till sina intressenter, där 

företaget således skickar ut information utan att motta någon respons. Det finns flera 

exempel på en sådan kommunikation, t.ex. broschyrer, pressreleaser eller liknande och 

tanken med denna kommunikationsmetod är att företagen får dela ut information om 

positiva nyheter som de vill att deras intressenter ska få ta del av. Vidare nämner Morsing 

och Schultz (2006, s. 327) en annan typ av kommunikation, en tvåvägskommunikation, 

mellan företaget och dess intressenter, men att det i första hand är företaget som försöker 

ändra allmänhetens attityder och uppträdande än ta emot respons om sitt eget arbete. 

Kommunikationen är tänkt för att ge företaget en bild av vad allmänheten accepterar och 

i själva verket är även det här mer av en envägskommunikation från företagets sida. Den 

tredje varianten som Morsing och Schultz (2006, s. 328) nämner handlar om att företaget 

involverar intressenterna i kommunikationen genom att en dialog förs. En diskussion förs 

då fram och tillbaka där både företaget och intressenterna försöker övertala den andre 

parten att ge med sig. Detta leder ofta till någon form av kompromiss där parterna 
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tillsammans kommer överens.  Genom att föra en sådan dialog med intressenterna så 

säkerställer företaget att de håller sig uppdaterade om intressenternas nuvarande 

förväntningar samt även inflytandet på dessa förväntningar i framtiden, samtidigt som de 

lyssnar på responsen och förändrar företaget. Detta är en givande tvåvägskommunikation 

för att nå en ömsesidig överenskommelse. (Morsing och Schultz, 2006, s. 325-329) 

 

Morsing och Schultz (2006, s. 332) anser också att samtliga företag riskerar att någon 

gång drabbas av legitimitetsproblem och för att motverka detta kan CSR-kommunikation 

bidra till att stärka företagets legitimitet. Vidare konstaterar författarna att det blir allt 

viktigare att involvera intressenterna i dialogen för att säkerställa att företaget motsvarar 

de förväntningar som finns, vilket innebär att de anser att en tvåvägskommunikation är 

att föredra för att uppnå önskat resultat (Morsing och Schultz, 2006, s. 336).  

 

Det finns flera olika kanaler för företagen att kommunicera sitt CSR-arbete. Branco och 

Rodrigues (2004) skriver att de flesta är överens om att årsredovisningen troligen är det 

viktigaste dokumentet företag använder sig av för att förmedla sitt sociala ansvarstagande 

till sina intressenter. De refererar till Roberts (1991) som skriver att även om 

årsredovisningen är ett viktigt dokument, så bör det inte vara den enda informationskällan 

i CSR-rapportering (Branco och Rodrigues, 2004, s. 235) Utöver detta nämner Branco 

och Rodrigues (2004) att det finns många fördelar med att använda internet som 

kommunikationskanal. Ett par av fördelarna som nämns är att det är ett billigt alternativ, 

men även att det enkelt går att rikta information mot de intressenter som är relevanta för 

just den informationen. (Branco och Rodrigues 2004, s. 235)  

 

Morsing och Schultz (2006, s. 323) skriver att CSR-rapportering ofta ger starka och 

mestadels positiva reaktioner från företagets intressenter och menar att intressenternas 

förväntningar kring CSR hela tiden förändras och därför måste både rapportering och 

CSR-praxis noggrant tänkas över. De nämner även att antalet rankingar och institutioner 

som ”övervakar” CSR har ökat den senaste tiden, vilket har satt press på företagen att 

utveckla kommunikationen. Morsing och Schultz (2006, s 329) presenterar även material 

från empiriska undersökningar gjorda i Norden bland totalt 10 000 personer angående 

företags rykten. I undersökningarna anger majoriteten av respondenterna att företag bör 

kommunicera sitt CSR-arbete. Endast omkring 10 % anser att företag inte bör göra detta, 

vilket tyder på att de flesta verkar vara överens om att kommunikation av CSR-arbete är 

viktigt.  

 

Arvidsson (2010) studerade CSR-kommunikation baserat på djupgående intervjuer med 

kommunikationsansvariga på sju stora aktiebolag i Sverige. En av sakerna som 

undersöktes i studien var vilka bakomliggande motiv det finns till att företagen anser att 

det är viktigt att kommunicera sitt CSR-arbete. Resultatet visade att samtliga respondenter 

ansåg att de känner av ett ökat intresse från sina intressenter att kommunicera arbetet. Här 

nämns även att olika skandaler bland stora företag har bidragit till det ökande intresset av 

information. Arvidsson fortsätter med att ett ökat tryck på transparens och ansvar har satt 

press på företag att börjar arbeta med CSR. Av den anledningen menar hon att det är 

viktigt för företagen att besluta vilken information om CSR som bör kommuniceras ut för 

att kunna tillfredsställa sina intressenter, vilket i sin tur kan bidra till att företaget 

legitimeras av samhället. (Arvidsson, 2010, s. 340; 347) 

 

I sin artikel beskriver Arvidsson (2010) att ett av de deltagande företagen nämnde att de 

tidigare strikt vinstmaximerade men under de senaste åren insett att det krävs att samtliga 
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intressenter tas i beaktning. Ytterligare en sak som respondenterna nämnde var att de inte 

vill bli lågt placerade i olika rankingar och index för CSR. Genom att vara duktiga på att 

kommunicera sitt CSR-arbete så bidrar det till att visa att man är engagerad och tar sitt 

ansvar, vilket kan leda till en högre ranking. Något annat som genomgående återkom i de 

flesta intervjuerna var att respondenterna nämnde att det är viktigt att kommunicera CSR-

arbete för att försöka undvika att värdet i företaget förstörs. En av respondenterna 

utvecklade tankegången och uttryckte att det kan få förödande konsekvenser för företaget 

om CSR-arbetet inte sköts på ett bra sätt. Flera av respondenterna ansåg också att det är 

viktigt att noggrant lyssna till sina intressenter och höra vilken form av information som 

de är intresserade av och utefter det sedan kommunicera ut relevant information. 

(Arvidsson 2010, s. 340; 348) 

 

3.6 – Ekonomiska effekter av CSR 

 
Ett av områdena det forskats oerhört mycket om inom CSR är de ekonomiska effekterna 

av just CSR-aktiviteter. Sedan nästan 40 år tillbaka har forskare försökt utreda 

förhållandet mellan CSR och företagets lönsamhet för att utreda om det finns några 

kopplingar där emellan (Falck och Heblich, 2007, s. 248), enkelt uttryckt om att göra gott 

i samhället leder till att företaget går bättre ekonomiskt. Att CSR-aktiviteter skapar nytta 

för samhället är odiskutabelt men åsikterna verkar däremot gå isär om CSR-aktiviteter 

bidrar till en ökad lönsamhet för företaget eller inte (Nelling och Webb, 2009, s. 197).  

 

Många olika tillvägagångssätt har använts för att studera detta förhållande. Framförallt så 

har man genom kvantitativa metoder försökt undersöka hur CSR-aktivitet påverkar 

lönsamheten. Under 2000-talet har främst två olika forskningsrapporter fått stor 

genomslagskraft, Margolis och Walsh (2003) och Orlitzky, Schmidt och Rynes (2003). 

De sammanställde och granskade majoriteten av de kvantitativa studier som gjorts sedan 

70-talet för att försöka fastställa om ett samband gick att påvisa eller inte. De undersökte 

127 respektive 52 tidigare studier som alla visat varierande resultat av positiva, negativa 

och icke-signifikanta samband. Granskningarna av alla dessa studier pekade på att 

majoriteten av dem påvisat ett positivt samband (Margolis och Walsh, 2003, s. 273, 277; 

Orlitzky et al., 2003, s. 410; 423-424).  

 

Den kvantitativa forskningen har dock fått motstå en hel del kritik, även från t ex Margolis 

och Walsh sida, som uttryckte att förhållandet fortfarande bör betraktas som ovisst och 

kritiserar bland annat de tidigare studiernas urval, avsaknad av kontroller och begreppens 

validitet och realabilitet (Margolis och Walsh, 2003, s. 278). Många forskare är överens 

om att tidigare studier har haft problem med korrekta och enhetliga definitioner, 

urvalstekniker, brist på teoretisk underbyggnad av begreppen, etc. och att resultaten 

därför varit ofullständiga och inte kan betraktas som övertygande (Beurden och Gössling, 

2008, s. 410, 418).  

 

Beurden och Gössling (2008) utförde själva en litteraturgenomgång av tidigare, men lite 

nyare (sedan 90-talet), forskning och uttrycker att litteraturen tenderar att generellt 

presentera en för negativ bild av förhållandet mellan CSR och lönsamhet, med hänsyn till 

att resultaten oftast kallas ofullständiga och varierande. Författarna motsätter sig detta 

och uttrycker att deras granskning av litteraturen visar på ett klart positivt samband och 

hävdar att förhållandet bör betraktas som positivt, dvs. att CSR inte innebär att företaget 
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förstör värde för deras ägare, utan kanske snarare tvärt om. (Beurden och Gössling, 2008, 

s. 418-419) 

  

Utöver studier som kvantitativt och statistiskt undersökt den ekonomiska effekten av 

CSR, har även andra slags forskningsmetoder tillämpats. Exempelvis har forskare använt 

sig av intervjuer för att mer nyanserat försöka undersöka en personlig uppfattning av den 

ekonomiska effekten av CSR och varför företag väljer att arbeta med CSR.  Juholin (2004, 

s. 24) studerade åtta finska företag med ett uttalat CSR-arbete och fann att den främsta 

anledningen till att företagen valde arbeta med CSR var för att de ser en långsiktig 

lönsamhet och att detta således är den huvudsakliga drivkraften till att de engagerar sig i 

CSR-arbeten. Den långsiktiga lönsamheten ansågs bero på att CSR-aktiviteter kan bidra 

till ökad effektivitet inom företaget. Juholin (2004, s. 25; 29) konstaterade därför att det 

verkar som att motivet för att arbeta med CSR bygger mer på ekonomiska grunder än 

etiska.  

 

Lindgreen et al. (2009) undersökte också respondenternas personliga uppfattning om 

vilken effekt CSR-arbete har på andra faktorer än rena ekonomiska faktorer, t ex 

kundnöjdhet. De fann att CSR uppfattas ha en positiv effekt på kundnöjdhet, företagets 

image och rykte samt de anställdas arbetsmoral. Respondenter med en ledningsbefattning 

fick också frågan om hur de tror att CSR påverkar de ekonomiska resultatet, varav enbart 

ca 7 % svarade att de inte trodde att det har någon effekt alls, medan ca 70 % svarade att 

de tror att det har en viss eller hög effekt. Sammanfattningsvis så skriver författarna att 

studien fann att ledningen generellt har en positiv syn på CSR eftersom det anses kunna 

förbättra, eller åtminstone inte skada, företagets prestanda. Ju mer företag investerar i 

CSR, desto mer märker ledningen av de positiva effekterna i termer av både nationell och 

internationell synlighet, stöd från staten och samhällsvälfärd. Dessa ”mjukare” effekter 

kan i det långa loppet förvandlas till ”hårdare” effekter såsom en ökad ekonomisk vinst 

och omsättning samtidigt som det ger företaget legitimitet. (Lindgreen et al., 2009, s. 318-

319) 

 

3.7 – Övrig CSR-forskning 
 

Vi har nu ovan gått igenom ett antal teorier som bidrar till olika infallsvinklar av 

studerandet av CSR. Dessa teorier och modeller anser vi kan komma att hjälpa till att 

förklara och öka den teoretiska förståelsen för studiens resultat. Eftersom ett av våra 

delsyften är att försöka besvara frågan varför respondenterna arbetar eller inte arbetar 

med CSR så kommer vi nedan att gå igenom ytterligare lite mer forskning med specifikt 

fokus på faktorer som kan utgöra anledningar för företagen att tillämpa CSR. 

Intressentteorin, legitimitetsteorin och den forskning som gjorts inom kommunikation av 

CSR samt ekonomiska effekter av CSR som vi redan berört ovan kan självklart också de 

hjälpa till att besvara varför-frågan, men vi anser att det är viktigt för studiens 

helhetsförståelse att ta upp ytterligare några infallsvinklar. 

 

van de Ven och Graafland (2006) undersökte i sin studie vilket motiv för att arbeta med 

CSR som var mest framträdande – det strategiska motivet som säger att CSR bidrar 

positivt till företagets långsiktiga lönsamhet eller det moraliska motivet som betraktar 

CSR som en moralisk skyldighet för företaget. De fann ett svagt samband mellan CSR-

arbete och det strategiska motivet, vilket de konstaterar är något konstigt eftersom det 

vanligen antas att CSR-arbete ofta initieras av en företagsledning som blivit medveten 
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om den strategiska betydelsen av CSR. Däremot fann de ett betydligt starkare samband 

mellan CSR-arbete och det moraliska motivet, vilket innebär att implementeringen av 

CSR i detta fall var starkare relaterad till moraliska åtaganden än strategiska motiv som 

vinstmaximering. (van de Ven och Graafland, 2006, s. 2; 11) 

 

Bansal och Roth (2000, s. 717) undersökte vilka motiv och faktorer som kan ligga till 

grund för att ett företag väljer att arbeta mer miljövänligt, dvs. att ta företaget tar initiativ 

för att minska sin verksamhets påverkan på omgivningen och miljön. Genom 

djupintervjuer och observationer fann de tre olika motiv: konkurrenskraft, legitimitet och 

ansvarstagande. Med konkurrenskraft menas att den långsiktiga lönsamheten kan öka i 

och med att verksamheten bedrivs mer miljövänligt. Exempel på positiva effekter som 

kan skapas är att hanteringen av energi och avfall förbättras, att produktionen blir 

effektivare och att nya ekologiska produkter utvecklas. Legitimitetsmotivet förklaras 

genom att respondenterna ansåg att det är nödvändigt för företag att upprätta någon form 

av miljöpolicy för att kunna överleva i framtiden eftersom det idag krävs för att bli 

accepterad av samhället. Det tredje motivet, ansvarstagande, innebär att respondenterna 

känner ett ansvar för samhället och naturen, således ett moraliskt skäl, och att de vill göra 

det som är ”rätt” för samhället. (Bansal och Roth, 2000, s. 724, 727) 

    

Babiak och Trendafilova (2011) undersökte även de vilka anledningar och motiv som kan 

tänkas ligga bakom att företag väljer att arbeta med CSR. Med hjälp av djupintervjuer, 

enkäter och annan materialgranskning studerade de CSR i en väldigt specifik kontext, 

bland professionella idrottslag. Resultatet visade på både strategiska och moraliska skäl. 

Det moraliska motivet, att skapa legitimitet, var det mest framstående men även 

strategiska motiv såsom att CSR-aktiviteter kan generera konkurrensfördelar uppgavs 

som viktiga. Författarna skriver att studiens belyser att samhällsansvarstagandet och 

miljömässig hållbarhet har blivit allt viktigare del av företagens verksamhet och inte 

längre bara är enstaka metoder. För många organisationer verkar CSR betraktas som en 

värdeskapare som inte bara genererar ekonomiskt värde, utan värde på andra plan. 

(Babiak och Trendafilova, 2011, s. 11, 21-22)  
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4. Praktisk metod 
 

Det praktiska tillvägagångssättet som har tillämpats i studien kommer förklaras i detta 

avsnitt. Först kommer den valda forskningsdesignen presenteras, det vill säga vilken form 

av undersökning som har använts i studien.  Därefter kommer en förklaring om vilken 

metod som har valts för datainsamling, både primär och sekundär sådan. Vidare 

förklaras tillgången till access, bortfallet som förekommit samt urvalet som gjorts. Vi 

diskuterar även våra källors trovärdighet och den kritik som kan förekomma i samband 

med vald datainsamlingsmetod.  

 

 

4.1 - Forskningsdesign 
 

Det finns olika typer av forskningsdesigner, där de fem vanligaste enligt Bryman (2011, 

s. 43) är experimentell-, tvärsnitt-, longitudinell-, komparativ- samt fallstudiedesign. 

Vilken design som lämpar sig bäst beror till stor del på vad forskaren vill uppnå med 

studien. Yin (2007, s. 22) förklarar att valet av forskningsdesign beror på tre saker: (1) 

vilken typ av forskningsfråga som avses studeras, (2) i vilken utsträckning forskaren har 

kontroll över beteendet och (3) om fokus ligger på aktuella eller historiska händelser. 

  

Yin (2007, s. 22) nämner att det finns flera olika typer av forskningsfrågor, där några 

exempel är ”vem”, ”vad”, ”hur” och ”varför” och beroende på vilka frågor studien i 

huvudsak ämnar undersöka så är olika forskningsdesigner att föredra. I vår studie ligger 

huvudfokus på att undersöka hur och varför företag väljer att arbeta med CSR. När dessa 

frågor är centrala i en studie så anser Yin (2007, s. 23) att fallstudier eller en historisk 

studie är lämpliga att använda sig utav.   

 

Nästa faktor som Yin (2007, s. 24) tar upp är huruvida forskaren har kontroll över 

beteendet och om fokus ligger på aktuella eller historiska händelser. Yin (2007, s. 25) 

förklarar att fallstudier och en historisk studie påminner en del om varandra. Däremot 

innefattar fallstudier även direkta observationer av aktuella händelser, samt intervjuer 

med personer som varit med om händelseförloppet. Således är en fallstudie ofta att 

föredra när man ska studera aktuella skeenden (Yin 2007, s. 25). Eftersom syftet med vår 

studie är att undersöka hur CSR-arbetet ser ut idag inom den svenska skogsbranschen så 

passar således fallstudier bra att använda och eftersom vi kommer studera åtta företag blir 

det en multipel fallstudie som genomförs.    

 

Saunders et al. (2012, s. 170) förklarar att en studie kan variera och antingen vara 

undersökande, beskrivande eller förklarande. Undersökande studie är en variant som är 

väl fungerande när tanken är att ställa öppna frågor för att undersöka vad som händer och 

för att skapa sig en insikt om ett ämne. Undersökande studier är extra användbart om 

målet är att skapa en ökad förståelse över ett problem. Det finns olika sätt att genomföra 

en undersökande studie på, men djupintervjuer är ett vanligt angreppssätt. Målet med en 

beskrivande studie är att skapa en tydlig bild av det som undersöks. Innan data samlas in 

är det nödvändigt att skapa sig en klar bild av vad som ska undersökas. En studie som 

försöker finna samband mellan olika variabler kan kallas för en förklarande studie. Här 

läggs vikten på att studera ett problem för att kunna förklara sambandet med hjälp av 

olika variabler. (Saunders 2012, s.171-172)  
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Eftersom syftet med vår studie är att skapa en ökad förståelse så har vi genomfört en 

undersökande studie. Vi avser att undersöka hur och varför CSR-arbetet fungerar som det 

gör idag och anser att en multipel fallstudie med undersökande inriktning är den bäst 

lämpade forskningsdesignen för att besvara forskningsfrågan och bidra till att studiens 

syfte uppnås.   

4.2 – Datainsamling  
 

Data till en fallstudie kan främst samlas in genom sex olika tillvägagångssätt; personliga 

anteckningar, formella skriftliga källor, intervjuer, direkt observation, deltagande 

observation och fysiska artefakter (Yin, 2007, s. 111).   

 

När en fallstudie genomförs är intervjun en viktig informationskälla (Yin, 2007, s. 116). 

De två vanligast förekommande typerna av interjuver inom kvalitativ forskning är 

ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. I en ostrukturerad intervju 

används i princip bara minnesanteckningar som stöd för att komma ihåg vilka teman eller 

ämnen som ska undersökas, därför kan ostrukturerade intervjuer ofta liknas vid ett vanligt 

samtal. En semistrukturerad intervju är av något mer strukturerat slag, vanligen har 

forskaren ett antal teman som ska undersökas och som är fastställda på förhand. Intervjun 

är ändå relativt flexibel och respondenten har ofta en stor frihet i sina svar då frågorna 

brukar vara öppet ställda. (Bryman, 2011, s. 415) 

 

En fallstudies intervjuer är ofta av öppen karaktär. På så sätt kan forskaren fråga 

respondenten både om fakta och personliga åsikter om dessa. Respondenten kan också 

med egna ord formulera sina tankar och åsikter om en viss händelse, t ex händelsen som 

studeras, vilket i sin tur kan utgöra en grund för följdfrågor. (Yin, 2007, s. 117) 

 

Vi har använt oss utav semistrukturerade intervjuer för att samla in data samt vid vissa 

tillfällen kompletterat detta med sekundärdata i form av information från företagens 

hemsidor eller årsredovisningar. 

4.2.1 - Insamling av primärdata 

 

Saunders et al. (2012, s. 384) skriver att det finns några saker man bör tänka på för att 

lyckas med en intervju. Bland annat nämner de att man bör vara bra påläst, både om ämnet 

som undersöks, men även om företaget som studeras. Denna kunskap nås genom att göra 

en noggrann litteratursökning inom forskningsområdet, samt att man bör läsa igenom t ex 

företagets hemsida och årsredovisning. Vidare nämner Saunders et al. (2012, s. 385) att 

det kan vara en fördel om man informerar respondenten innan intervjutillfället om 

studien, t ex vilka områden som kommer undersökas. Detta skapar ett förtroende hos 

respondenten samtidigt som denne får möjlighet att läsa på och förbereda sig om det är 

någonting denne känner sig osäker på.  

 

Saunders et al. (2012, s. 385) anser också att en intervjuguide kan vara ett bra verktyg för 

att strukturera upp intervjufrågorna. I denna är det viktigt att forskaren försöker se till att 

frågorna följer en logisk följd och att språket som används är lätt att förstå. En sista 

anledning som nämns är att det är önskvärt att utföra intervjun i en lämplig miljö där 

respondenterna känner sig trygga. Annars finns en risk att miljön kan påverka resultatet 

av intervjun. 

 

Redan i inledningsfasen av studien gjordes en utförlig litteratursökning för att skapa oss 
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en så god kunskap som möjligt om ämnet. Utöver detta läste vi inför varje intervju på om 

respondentföretaget på deras hemsida, årsredovisning etc. för att skaffa förkunskap och 

vara pålästa om företaget. På så sätt kändes vi oss mer bekväma i intervjusituationen, vi 

hade en större förståelse för vad företagen pratade om, speciellt företagsspecifika CSR-

aktiviteter, vilket även underlättade för att kunna ställa följdfrågor.  

 

Innan intervjuerna genomfördes så konstruerade vi en intervjumanual (finns i Appendix) 

som hjälpmedel. Manualen innehöll frågor inom olika ämnesområden som vi ansåg vara 

intressanta att undersöka. Frågorna hade ingen direkt koppling till tidigare teorier eller 

forskning som vid ett deduktivt angreppssätt, utan vi försökte ställa frågorna så öppet som 

möjligt för att inte riskera att styra respondenternas svar i någon riktning. Tanken med 

denna manual var dels att användas som påminnelse under intervjuerna så att vi inte 

glömde bort att fråga om något ämnesområde, men även för att säkerställa att intervjuerna 

bland de olika företagen skulle följa ungefär samma linje så att en jämförelse dem emellan 

skulle vara möjlig. Vi hade även förberett oss genom att redan på förhand fundera över 

vad företagen skulle kunna tänkas svara på de olika frågorna och reflekterat över relevanta 

följdfrågor om vi ville att respondenten skulle utveckla sitt svar, svara rakare på frågan 

etc. Någon vecka innan respektive intervju var inplanerad skickade vi ut en förenklad 

version av intervjumallen till respondenterna. Tanken med detta var att de skulle få en 

bild av de ämnesområden intervjun tänkte beröra så att de kunde förbereda sig.   

 

Som nämnts ovan har vi använt semistrukturerade intervjuer för att samla in data. Denna 

insamlingsmetod valdes eftersom vi gör en jämförande flerfallstudie och för att just kunna 

göra jämförelser mellan bolagsformerna behövs någon form av struktur på intervjuerna 

så att samma teman undersöks hos alla respondenter. Däremot ville vi inte ha alltför 

uppstyrda intervjuer eftersom studiens syfte också är att upptäcka nya fenomen inom det 

undersökta området. Respondenterna fick ändå prata fritt om det ämnesområde som vi 

ville täcka in, t ex hur de ser på de ekonomiska effekterna av CSR. Under intervjuernas 

gång har det därför genomgående uppkommit nya intressanta teman och aspekter, vilket 

t ex medförde att respondenten som intervjuades allra först kontaktades senare för att göra 

en kompletteringsintervju. Under andra intervjuer upptäckte vi en ny och intressant 

infallsvinkel som inte hade berörts med den första respondenten vid det första 

intervjutillfället. Detta är något som går helt i linje med det abduktiva angreppssättet som 

studien tillämpar, då det bygger på att forskaren går fram och tillbaka mellan teori och 

empiri (Saunders et al. 2012, s. 147).     

 

Sju av de åtta intervjuer gjordes via telefon av tids- och kostnadsskäl. Samtliga 

respondenter gav sitt godkännande att vi spelade in intervjuerna med diktafon så att vi 

senare kunde lyssna igenom och transkribera de fullständiga intervjuerna.  

 

4.2.2 - Insamling av sekundärdata  

 

Som komplettering till intervjuerna har även viss sekundärdata i form av skriftlig 

information från företagens hemsidor, hållbarhetsredovisningar eller årsredovisningar 

använts. Dessa data samlades in för att antingen täcka upp de punkter där respondenterna 

själva var osäkra och hänvisade till redovisningen eller i vissa fall för att hämta 

komplettering på saker som vi ansåg fortfarande var oklart efter respondenternas egna 

svar. Trots att samtliga företag godkände att vi hämtat kompletterande uppgifter från 

deras rapporter så har vi valt att använda oss så lite som möjligt av den information och 
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istället åter kontaktat företagen om det är någonting som vi undrat över. Detta gjordes för 

att minimera risken för missförstånd då vi anser att det är bättre om respondenten själv 

får förklara och berätta mer målande än vad som står i rapporterna. Den information som 

i huvudsak har hämtats från hemsidor och rapporter berör hur företagens 

organisationsstruktur ser ut.  

4.3 – Urval 
 

Saunders et al. (2012, s. 210) skriver att oavsett vilken forskningsfråga som undersöks, 

eller vad målet med studien än är, så måste forskaren fundera på om det behöver göras ett 

urval för att kunna genomföra studien. Vidare nämner Saunders et al. (2012, s. 211) att 

det för vissa forskningsfrågor är möjligt att samla in data från hela populationen av det 

undersökta området, men förklarar att det finns tillfällen då det är nödvändigt att göra ett 

urval. Först och främst nämns fall då det helt enkelt inte är genomförbart att undersöka 

hela populationen, medan andra anledningar kan vara att det varken finns tillräckligt med 

tid eller resurser för detta. Det finns även tillfällen då en forskare har tillgång till data från 

hela populationen, men önskar att generera ett resultat snabbt och såldes väljer att göra 

ett urval bland sina data för att påskynda processen. (Saunders et al, 2012, s. 212) 

 

Som vi redan nämnt i inledningskapitlet var urvalet lite speciellt för denna studie med 

tanke på att antalet tänkbara respondenter var begränsat. Eftersom det bara finns fyra stora 

skogsägarföreningar så valde vi att kontakta samtliga av dessa. Studiens syfte, att 

undersöka skillnader mellan aktiebolag och skogsägarföreningar, gjorde att vi ansåg att 

det var lämpligt att ha en jämn fördelning mellan de olika bolagsformerna. Det statligt 

ägda aktiebolaget Sveaskog uteslöts ur studien på grund av att de enligt lag är tvingade 

är redovisa hållbarhetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer. Det återstod sedan inte alltför många 

stora aktiebolag i skogsbranschen. Vi kontaktade sju av de största företagen varav fyra 

svarade positivt och ville delta i studien.  

 

Bland valet av respondenter från respektive företag har vi använt oss av något som kallas 

för målmedvetet urval. Saunders et al. (2012, s. 237) beskriver det som en urvalsteknik 

där forskaren genom sina egna värderingar väljer ut fall som bäst kan bidra till att besvara 

forskningsfrågan. Vidare nämner Saunders et al. (2012, s. 237) att målmedvetet urval är 

extra vanligt i fallstudier när studien enbart har ett fåtal fall och forskaren vill erhålla 

detaljerad information. Vi valde således ut personer som vi ansåg bäst skulle kunna 

besvara studiens frågeställningar. För de företag som hade personer som var uttalat 

ansvariga för CSR- eller hållbarhetsfrågor, valdes dessa personer ut till studien. I övriga 

fall har personer som t ex är hållbarhetsansvariga, miljöansvariga eller Vd:n ansetts mest 

lämpliga för studien och därför intervjuats. I något fall har företaget själv föreslagit vem 

som borde delta i studien. 

 

4.4 – Access 

 

Saunders (2012, s. 169) skriver att det är vanligt att forskning påbörjas direkt efter att ett 

ämne har identifierats och nämner att många därför inte tänker på att access är ett måste 

för att kunna genomföra studien. Vidare förklaras att det är viktigt att noggrant tänka 

igenom hur accessen ska tillgås, samt att motivera väl för de aktuella respondenterna 

varför intervjuerna är nödvändiga för studien. (Saunders 2012, s. 169)  
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Med tanke på studiens frågeställning och metodval så var vi beroende av att få tillgång 

till i princip alla de företag vi hörde av oss till. Eftersom antalet intressanta företag att 

undersöka var relativt begränsat så var access ett potentiellt problem för vår studie. Av 

denna anledning inleddes arbetet med att i ett tidigt skede ta kontakt med samtliga stora 

skogsägarföreningar och flera av de största aktiebolagen, detta för att se om intresset från 

företagen var tillräckligt stort för att studien skulle kunna genomföras. Kontakten togs via 

e-mail som skickades till den person vi ansåg var bäst lämpad för studien från respektive 

företag. Responsen var överlag mycket bra, endast i ett par fall behövde vi skicka ett 

påminnelsemail för att få svar och i slutändan tackade samtliga fyra skogsägarföreningar 

vi kontaktade och fyra av de större aktiebolagen ja till att delta i studien.  

 

4.5 – Bortfall 

 

Det finns olika varianter av bortfall, några exempel kan vara att respondenten antingen 

inte vill ställa upp i studien, att personen inte går att få tag på eller att denne inte kan 

besvara de frågor som ställs i undersökningen. (Bryman och Bell, 2005, s. 111) Bland 

skogsägarföreningarna så valde samtliga fyra som kontaktades att delta. Däremot avböjde 

tre av sju aktiebolag som kontaktades från att delta i studien. Bland de deltagande 

företagen fick vi möjlighet att intervjua personer som ansågs vara mest lämpade att svara 

på frågor om CSR och hållbarhet, vilket var mycket lyckat med tanke på att vi gjort ett 

målmedvetet urval av dessa personer.  

  

Hos ett av företagen har vi haft något som kan liknas vid bortfall, då i form av att 

respondenten inte på ett fullständigt sätt kunnat besvara vissa frågor, pga. att denne inte 

hade den vetskap som krävdes för att fullständiga svar. Respondenten ifråga var 

miljöansvarig på företaget och kunde därför inte fullt ut besvara frågor som rör de sociala 

eller ekonomiska aspekterna. Vid detta tillfälle kontaktade vi även en annan person vid 

samma företag som bedömdes kunna svara på dessa frågor. Vi intervjuade således två 

respondenter från detta företag, något som vi inte upplevde som ett hinder eller problem 

för studiens resultat. Det bidrog snarare positivt till studiens eftersom vi upplever att 

svaren blev mer omfattande och fullständiga. Vi fick även samtligas tillåtelse att 

komplettera med information från företagens hemsida eller hållbarhetsredovisningar 

utifall att vissa väldigt specifika frågeställningar, såsom hur företagets organisation kring 

CSR-arbete är strukturerad, inte besvarades i intervjun.   

 

4.6 – Kritik av primära källor 
 

Båda författarna hade inför denna studie en relativ liten erfarenhet av att göra intervjuer. 

Detta innebär att vi kanske inte hade optimala förutsättningar att utföra intervjuerna på 

bästa möjliga sätt. Vidare så har samtliga respondenter relativt höga befattningar inom 

företagen och många av dem är därför vana talare och vana vid att bli intervjuade. Vi tror 

därför att det kan finnas en risk att dessa respondenter är duktiga på att styra samtal och 

intervjuer i den riktning de själva önskar samt att de kan ”prata runt” frågorna som de inte 

kan eller vill besvara. En viktig parameter att ha i åtanke är också att respondenterna är 

anställda på företagen som undersökts, vilket medför en risk att deras svar delvis kan vara 

vinklade för att ge en bra bild av företaget.   

 

Samtliga intervjuer spelades in på diktafon, vilket enligt Bryman (2011, s. 428) kan leda 
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till att respondenterna blir mer oroliga över att vad de säger ordagrant kommer 

dokumenteras. Vi anser dock inte att detta bör ha varit något större problem. Innan varje 

intervju påbörjades frågade vi om tillåtelse att spela in samtalet, vilket samtliga 

respondenter gav. Vi upplever också att många av respondenterna, med tanke på deras 

positioner som t ex hållbarhetsansvariga, CSR-chefer eller till och med VD, är vana att 

representera företaget och förmodligen även är vana vid att delta i liknande studier. 

Utöver detta försäkrade vi även för respondenterna att de skulle få möjlighet att läsa 

igenom materialet som sammanställs från deras intervju innan studien publiceras. På så 

sätt kan de ge oss respons på eventuella direkta felaktigheter, vilket borde fungerat som 

en trygghet för respondenterna och vi tror således inte att nervositet hos respondenterna 

borde ha varit någon betydande faktor i datainsamlingen.   

 

Majoriteten av intervjuerna skedde via telefonintervjuer, vilket Bryman (2011, s. 432) 

anser har både för- och nackdelar. Bland annat så nämns att det ibland kan vara enklare 

att besvara känsliga frågor via telefon, men att nackdelen däremot är att det inte går att 

utläsa respondentens kroppsspråk. Vi anser att dessa två faktorer är jämbördiga och 

känner inte att telefonintervjuerna har varit någon begräsning för studien, men det är svårt 

att med säkerhet fastställa om resultatet blivit annorlunda ifall vi gjort intervjuerna på 

plats i stället. 

 

4.7 – Kritik av sekundära källor  

 
Saunders et al. (2009, s. 269) nämner några nackdelar med att använda sig utav sekundära 

källor. Bland annat skriver de att sekundära källor kan vara olämpliga och dåligt 

anpassade för att besvara forskningsfrågan, t ex för att de sekundära källorna kan vara 

gamla och således inaktuella. Vidare nämner de att man inte kan vara säker på kvalitén 

av sekundära källor och att man bör vara medveten om det bakomliggande motivet till 

rapporter som företag presenterar, t ex årsredovisningar. Av dessa anledningar nämner de 

att man bör vara försiktig vid användandet av sekundära källor i datainsamlingen. 

(Saunders et al 2009, s. 272)    

 

Vi har i vissa fall använt oss av kompletterande information från företagens hemsidor, 

hållbarhets- eller årsredovisningar. I dessa fall har vi försökt haft ovan nämnda saker i 

åtanke när vi hämtat informationen. Som tidigare nämnts så har vi dock inte använt oss 

av sekundära källor i någon större utsträckning i datainsamlingen. De gångerna vi har 

gjort det så har det mestadels rört renodlad fakta eller information om företagets 

organisation. Vi tror att trovärdigheten för denna information är hög och att det därför 

inte borde innebära några större problem med användande av sekundära källor. För att ha 

en uppdaterad information har vi konsekvent använt oss utav den senaste informationen 

som företagen har lagt ut. Vi har dock haft i åtanke att informationen är publicerad av 

företaget själva och att det därför kan finnas risk för att den är något vinklad.  
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5. Resultatredovisning 
 

I detta avsnitt presenterar vi det material som erhållits genom intervjuerna. Resultatet 

redovisas utefter olika kategorier och mönster som vi förklarar närmare nedan. I texten 

förekommer ett antal begrepp (FSC, PEFC, Global Compact, GRI och ISO 14001) som 

vi valt att förklara innebörden av mer ingående i Appendix. Vi hänvisar därför läsaren 

till dessa begreppsförklaringar för att få en ökad förståelse av resultatredovisningen.  

 

 

5.1 – Bearbetning av kvalitativ data 

 

Yin (2011, s. 177), förklarar att bearbetning av kvalitativ data sker i fem steg; 

sammanställning, demontering, återmontering, tolkning och slutsatser.  

 

Det första steget som Yin (2011) tar upp är att forskaren inledningsvis bör göra en 

sammanställning av datainsamlingen. Tanken med detta är att systematiskt organisera 

upp datainsamlingen innan själva analysen börjar. Vidare förklarar Yin att det första 

forskaren bör göra är att bekanta sig ordentligt med intervjuerna genom att gå igenom 

dem flera gånger. Beroende på hur intervjuerna samlats in kan man antingen läsa igenom 

sina anteckningar eller lyssna igenom det inspelade materialet. (Yin, 2011, s. 182-183)

  

Samtliga åtta intervjuer spelades in på diktafon och transkriberades därefter. Ofta 

lyssnade vi igenom och transkriberade intervjuerna redan samma dag, men i något enstaka 

fall så dröjde det någon dag. Denna process valde vi att göra så fort som möjligt för att 

ha intervjuerna färskt i minnet när materialet gicks igenom. När transkriberingen var 

färdig läste vi båda igenom intervjuerna flera gånger för att bekanta oss ytterligare med 

dem. Genom att båda genomförde denna process enskilt utan påverkan av varandra så 

tror vi att risken för att missa intressanta aspekter minskat.  

 

Det andra steget handlar om att demontera, eller bryta ned, datainsamlingen. Yin (2011) 

förklarar att det finns flera olika sätt att genomföra detta på och nämner även att forskaren 

kan hitta egna sätt att bryta ned materialet, eftersom det inte finns någon definitiv rutin 

som måste följas. Oavsett vilken sätt man väljer, så handlar det i slutändan ofta om två 

alternativ, att antingen koda materialet eller att inte göra det. (Yin, 2011, s. 186).   

 

Vi har använt oss av kodning och tanken med detta är att kunna ta steg mot en något mer 

begreppsmässig nivå. Detta går till på så sätt att forskaren söker igenom materialet för att 

identifiera de mest relevanta fynden, där svar av liknande karaktär tilldelas samma kod. 

Dessa fynd delas sedan in i grupper och man börja leta efter samband och olikheter i 

resultaten. När sorteringen är genomförd kan man börja undersöka dessa och börja skapa 

sig en insikt över fenomenen. (Yin 2011, s. 187) Vi valde detta upplägg eftersom samtliga 

intervjuer var relativt långa, mellan 40 minuter och 1,5 timme, och materialet var därför 

ganska omfattande. Studiens syfte att jämföra aktiebolag och skogsägarföreningar med 

varandra bidrog också till att vi ansåg att kodning var nödvändigt och mest effektivt.  

 

När demonteringen är genomförd, i vårt fall genom kodning, så följer någonting som 
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kallas för återmontering. Här handlar det om att ta demonteringen ytterligare ett steg 

genom att tydligt dela in materialet utefter de mönster och som funnits. Under denna 

process är det bland annat viktigt att ställa sig frågan om mönstren man funnit är logiska 

eller inte. (Yin 2011, s. 191) Vi har båda inledningsvis enskilt bearbetat materialet för att 

finna mönster utan att riskera att bli påverkade av varandra. När detta genomförts har vi 

därefter suttit tillsammans och argumenterat för de mönster som hittats. För att försäkra 

oss om att respondenten inte har missförståtts har det sammanställda materialet skickats 

till respektive respondent för att godkännas, vilket samtliga gjorde. De mönster som 

ansågs vara mest relevanta har därefter delats in i sex olika kategorier, vilka också är de 

som resultatet kommer presenteras efter nedan:  

 

(1) Vad är CSR? 

(2) Organisation  

(3) Varför CSR-arbete?  

(4) Kommunikation  

(5) Ekonomiska effekter av CSR 

(6) Framtiden  

 

5.2 - Stora Enso AB  

 
Stora Enso är ett aktiebolag som bildades 1998 genom att svenska Stora och finländska 

Enso slogs samman. Stora Enso driver flera pappersmassabruk i såväl Sverige som 

Finland och har även några bruk i Tyskland. Utöver detta har företaget flertalet sågverk 

och har även industri som tillverkar biomaterial. Stora Enso äger 1,9 miljoner hektar 

skogsmark i Sverige och har även ett visst skogsinnehav i Finland och USA. Under 2012 

hade man med sina 10,8 miljarder euro den högsta nettoomsättningen bland svenska 

skogsföretag, vilket i dagens växelkurs (23:e oktober 2013) motsvarar knappt 95 

miljarder kronor. Koncernen har ungefär 28 000 anställda runt om i världen, fördelat på 

över 35 olika länder.  

 

Från Stora Enso har vi pratat med Kenneth Collander som arbetar som miljöchef på Stora 

Enso i Sverige. Han har haft den befattningen sedan 2005. 

 

Vad är CSR för Stora Enso? 

 

Stora Enso vill vara en föregångare inom globalt ansvarstagande och CSR är en integrerad 

del av det helhetsgrepp som det innebär med avseende på hållbarhet ur ett ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt perspektiv. Kenneth uttrycker att CSR är en integrerad del av 

verksamheten och att arbetet utgår ifrån Stora Ensos syfte ”Do good for the people and 

the planet”. Hållbarhetsstrategi är inkluderad i företagets övergripande strategi, där just 

frågor om miljö (planet) och det sociala (people) innefattas.  

 

Stora Enso redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI:s riktlinjer i en årlig 

hållbarhetsrapport. 2012 uppnåddes nivå A+. Företaget är medlem i FN:s Global 

Compact och upptaget i flera hållbarhetsindex. Stora Enso är också certifierade enligt 

bl.a. ISO 14001, FSC och PEFC. (Se Appendix för begreppsförklaringar) 

  

Organisation 
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Det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet har Stora Ensos VD. 

Organisationsmässigt ligger ansvaret för hållbarhetsarbetet ute på varje affärsområde med 

affärsområdeschefen som ansvarig. Det finns också en övergripande, koncerngemensam, 

global hållbarhetsfunktion som är till för att stödja de olika affärsområdena i 

hållbarhetsarbetet. Företaget har nyligen inrättat en särskild kommitté för etiska frågor 

och hållbarhetsfrågor som verkar direkt under styrelsen. Detta görs bland annat för att 

visa att företaget på allvar tar grepp om hållbarhetsfrågorna, även på styrelsenivå, vilket 

de inte haft i sådan stor utsträckning tidigare. 

 

Stora Enso håller i dagsläget på att upprätta en ny ledningsstruktur för hållbarhetsfrågor 

efter att hållbarhetsstrategin har förnyats. Ett av målen med den nya strategin är att i större 

utsträckning involvera intressenter från alla delar av världen där företaget bedriver 

verksamhet i organisationen. Kenneth uttrycker att en nyckel i ett fungerande 

hållbarhetsarbete är att samtliga organisationens delar hänger ihop och har ett tätt 

samarbete med varandra.  

 

Varför CSR-arbete? 

 

Stora Enso ser ett fungerande CSR-arbete som en viktig del för att kunna driva ett uthålligt 

företag. Hållbarhetsarbetet tar utgångspunkt i företaget syfte, vilket handlar om att göra 

saker på ett bra sätt för att skapa värde för intressenterna. Företaget har ett tydligt fokus 

på intressenter och kartlägger fortlöpande vad deras intressenter tycker är viktigt. Detta 

sker t ex genom olika undersökningar, forum eller ”brainstormingar” tillsammans med 

representanter från de olika intressentgrupperna där resultatet mynnar ut i en 

materialitetsanalys som också redovisas i hållbarhetsrapporten. Man utgår sedan från det 

materialet och arbetar med förbättringar, mål och kommunikation.  

 

Stora Enso konstaterar att förväntningarna från intressenterna både har ökat och breddats. 

Kenneth förklarar att kunder och investerare är viktiga mätare samtidigt som NGO:s 

(Non-governmental organizations) också uppmärksammar företaget. Myndigheter utgör 

också ett visst tryck, speciellt vad gäller olika miljöparametrar. Vidare förklarar Kenneth 

att det finns ett stort intresse från investerarna, både nuvarande och potentiella, att se hur 

företaget redovisar t ex klimatinsatser, vilket resultat som uppnås, vad som inte uppnås 

och vilka planer som finns för framtiden. Intressenterna är många och har olika 

förväntningar, på olika plan, på företaget. Grunden i hållbarhetsarbetet är att på ett så 

systematiskt sätt som möjligt bearbeta de olika förväntningarna i konkreta planer och mål 

för t ex miljöprestanda, produktsäkerhet och mänskliga rättigheter.  

 

Kommunikation  

 

Kenneth berättar att Stora Enso sedan mitten på 90-talet rapporterat om miljöaspekter, en 

rapportering som har utvecklats med tidens gång i och med att rapporteringskrav och 

förväntningar från intressenterna har ökat. I dagsläget ger företaget ut en ca 70 sidor 

omfattande hållbarhetsrapport. I fjolårets materialitetsanalys, där intressenter rankade de 

viktigaste områdena att ta hänsyn till, hamnade transparens högt upp i listan på en 

fjärdeplats.  Transparens verkar således vara en viktig fråga för intressenterna, något som 

Kenneth håller med om och ser som en självklarhet. Han säger att transparensen, att 

kommunicera och informera, bland annat vad Stora Enso är bra och dåliga på och vad de 

kan bli bättre på, det är grunden för att överhuvudtaget skapa förtroende gentemot 

intressenterna.   
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 Ekonomiska effekter  

 

Kenneth säger att det är svårt att kvantifiera och mäta vilken ekonomisk effekt de ”mjuka” 

delarna av CSR-arbetet har. Han nämner dock att man på vissa plan kan se positiva 

ekonomiska effekter av sitt hållbarhetsarbete, bland annat genom att göra besparingar på 

restproduktsidan om avfallshanteringen kan effektiviseras och återanvändningen öka. Att 

göra någon övergripande mätning över den totala ekonomiska effekten av CSR-arbete är 

svårt att genomföra, däremot är Kenneth övertygad om att det har en positiv ekonomisk 

effekt att arbeta med CSR-frågor och att det i princip är ett måste för att företaget ska 

överleva på lång sikt. 

 

Framtiden och målsättningar  

 

Någonting som blir allt viktigare för Stora Enso är ”supply chain”-frågor, dvs. att hela 

deras värdekedja följer samma värderingar som Stora Enso står för. Företaget har planer 

och strategier för att vidareutveckla arbetet med fokus på värdekedjan. Kenneth säger 

också att en av Stora Ensos högsta prioriteringar för framtiden är att deras 

hållbarhetsstrategi ska gå hand i hand med deras övergripande strategi och att företaget 

just nu håller på omstrukturera sig för framtiden. Kenneth tror även att det framöver 

kommer bli allt viktigare med indikatorer och nyckeltal, framförallt att mäta det som 

intressenterna anser är relevant. Han nämner också att företaget ser en stor möjlighet i att 

arbeta för att komma på innovativa produkter. Papperskonsumtionen förändras snabbt 

och behovet av förpackningar som är baserade på förnyelsebar råvara är starkt, vilket 

skapar en stor möjlighet för Stora Enso att fylla ett syfte för samhället.  

 

5.3 - BillerudKorsnäs AB   

 
BillerudKorsnäs AB är ett svenskt aktiebolag som under 2012 bildades efter en 

sammanslagning av Billerud AB och Korsnäs AB. BillerudKorsnäs har åtta 

produktionsanläggningar, varav sex ligger i Sverige, ett i Finland och ett i England. I 

dessa anläggningar tillverkas bland annat pappersmassa och starkt, nyfiberbaserat 

förpackningsmaterial, vilket företaget är en världsledande leverantör av. Företaget äger 

bara en liten andel egen skog, vilket innebär att majoriteten av virkesråvarorna som 

används i produktionen köps in från externa aktörer. Under början av 2012 hade 

BillerudKorsnäs 2277 anställda och omsättningen låg på omkring 20 miljarder kronor. 

Majoriteten av försäljningen, 76 %, sker inom Europa, men BillerudKorsnäs har 

försäljningskontor i 9 olika länder, däribland ett par i Asien, och försäljning sker totalt till 

över 100 olika länder runt om i världen. (BillerudKorsnäs)  

 

Från BillerudKorsnäs har vi pratat med Stina Blombäck som är hållbarhetsansvarig och 

har varit det de senaste fyra åren.   

 

Vad är CSR för BillerudKorsnäs?  
 

BillerudKorsnäs betraktar CSR som ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det 

är en viktig del av företaget och arbetet rapporteras årligen i en hållbarhetsrapport som en 

del av årsredovisningen. CSR-arbetet baseras i första hand på företagets affärskod, 
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ett dokument som bland annat beskriver hur BillerudKorsnäs vill att de anställda ska 

förhålla sig till varandra, leverantörer och kunder. Företaget är certifierat enligt bl.a. ISO 

14001, FSC och PEFC, upptaget i flertalet hållbarhetsindex och medlem i FN:s Global 

Compact. Hållbarhetsarbetet redovisas enligt GRI:s riktlinjer och uppnådde 2011 nivå A.  

  

Organisation 
 

Stina nämner att eftersom BillerudKorsnäs precis bildats genom sammanslagningen så är 

det många saker som har omorganiserats. Hållbarhetsarbetet ligger just nu i en funktion 

som heter Business Support, där chefen är en del av koncernledningen. Förutom 

hållbarhetschefen finns även två personer som är hållbarhetsansvariga och utöver dessa 

finns även ett CSR-råd som består av chefer för Business Support och övriga som är 

involverade i CSR-arbetet. Där förbereds beslut om bland annat mål och uppföljning 

innan koncernledningen tar det formella beslutet. Stina uttrycker därför att arbetet är 

förankrat högt upp i organisationen och att CSR-frågor definitivt prioriteras och betraktas 

som viktiga av ledningen. En av anledningarna till att Stina anser att hållbarhetstänket är 

så väl implementerat är att det är en integrerad del av företagets produkter och erbjudande. 

 

Varför CSR-arbete?  

 

På frågan om varför BillerudKorsnäs arbetar med CSR-frågor så svarar Stina att en av 

anledningarna är att företaget har produkter som gör skillnad. Hållbarhet blir en viktig del 

i försäljningen av produkterna eftersom de är baserade på förnyelsebar råvara. Företaget 

anser att klimatfrågan är den största utmaningen som världen står inför idag och att då 

kunna bidra med produkter som är bra ur ett klimatperspektiv är en drivkraft för 

BillerudKorsnäs. Stina uttrycker också att det är viktigt att ta hänsyn till sociala och 

miljömässiga aspekter runt produktionen och att företaget gör etiskt korrekta affärer. Hon 

nämner att det t ex finns företag som inte haft kontroll på biten runtikring produktionen 

och därigenom förstört aktieägarvärde. BillerudKorsnäs vill bli betraktade som en hållbar 

affärspartner och det är därför viktigt att göra affärer som är etiskt korrekta. 

 

Stina berättar att beslutet att arbeta med CSR både kommit från ett tryck inifrån 

organisationen och externt från företagets intressenter. Inom organisationen finns 

förståelse för att det är viktigt för företaget att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vidare menar 

hon att det även förekommer ett tryck utifrån då intressenter som bryr sig om företaget 

tycker att CSR är ett viktigt ämne. Framförallt nämns investerarna som en intressentgrupp 

som tycker det är viktigt att företaget rapporterar och tar upp viktiga saker inom 

hållbarhetsområdet. Eftersom investerarna är intresserade av risker och möjligheter vill 

de gärna att företaget belyser just frågor som kan påverka sådant. Kunder nämns som 

ytterligare en intressentgrupp som, liksom investerarna, inte vill riskera att handla med 

ett företag som inte agerar på ett etiskt och miljömässigt korrekt sätt. Det är därför viktigt 

att BillerudKorsnäs rapporterar och arbetar med CSR-frågor, så att dessa intressenter kan 

känna att företaget är en hållbar affärspartner.  

 

Kommunikation 

  

BillerudKorsnäs kommunicerar sitt CSR-arbete via sin hemsida och genom den årliga 

hållbarhetsrapporten som man integrerat i årsredovisningen. Stina nämner att det är 

viktigt att kommunicera ut hållbarhetsarbetet eftersom företaget vill att kunder, 

investerare, medarbetare, potentiella medarbetare etc. betraktar företaget som en hållbar 
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partner. Som ovan nämnts efterfrågar t ex investerare och kunder information om CSR-

frågor. Detta gör kommunikationen väldigt viktig och Stina menar på att det inte är någon 

nytta att bara arbeta i det tysta, utan att arbetet måste kommuniceras för att skapa 

medvetenheten om företaget arbetar med dessa frågor.  

 

Ekonomiska effekter  

 

Stina säger att den ekonomiska effekten av CSR inte mäts, detta eftersom det är komplext 

och svårt att särskilja vad som egentligen ger vilken effekt för lönsamheten. Hon är dock 

ganska övertygad om att det har en effekt på företagets affärer och att både själva arbetet 

med frågorna samt kommunikationen av detta arbete skapar en konkurrensfördel. Stina 

exemplifierar med att eftersom företagets produkter har mycket inneboende 

hållbarhetsegenskaper och genom att utveckla nya produkter som har möjlighet att ta 

marknadsandelar av plast, så bidrar det positivt till affärerna.  

 

Framtiden och målsättningar  

 

Stina anser att BillerudKorsnäs är på god väg med sitt hållbarhetsarbete, men att de hela 

tiden strävar mot att bli bättre. Eftersom företaget nyss genomgått en sammanslagning så 

tror hon att man har möjlighet att vidareutveckla arbetet i framtiden. Vidare nämner hon 

att företaget siktar på att bli ”världsklass” och att det är den bilden de vill förmedla inom 

många områden, där hållbarhet är ett utav dessa. 

 

5.4 – SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget)  

 

SCA är ett svenskt aktiebolag som tillverkar hygienprodukter, mjukpapper, tryckpapper 

och sågade trävaror. Företaget har mängder av etablerade produkter runt om i världen och 

några kända varumärken i Sverige är bland annat Libero, Edet, Libresse och Tork. SCA 

äger såväl egna sågverk som egna pappersmassaanläggningar över stora delar av världen 

och har totalt produktionsanläggningar i 25 olika länder. SCA äger 2,6 miljoner hektar 

skogsmark. Under 2012 hade man knappt 34 000 anställda och en nettoomsättning på 85 

miljarder kronor. Majoriteten av försäljningen, 72 %, sker inom Europa, där Tyskland, 

Storbritannien och Sverige är de största konsumenterna. 

 

Från SCA pratade vi med Lulu Li som jobbar som CSR-manager sedan ett halvår tillbaka. 

Hon har ansvaret för den sociala delen av SCA:s hållbarhetsarbete. 

 

Vad är CSR för SCA?  
 

Hållbarhet är någonting som genomsyrar hela SCA:s affärsmodell och som en del av detta 

är CSR en viktig underkategori av det övergripande hållbarhetsarbetet. SCA betraktar 

CSR som det sociala ansvarstagandet av hållbarhetsarbetet, och skiljer därmed något på 

det ”stora” begreppet hållbarhet (som innefattar miljömässiga, ekonomiska och sociala 

aspekter) och CSR. Detta innebär att SCA är den enda respondent som väljer att göra 

denna separation, vilket läsaren bör ha i åtanke.  

 .  

Lulu menar att genom att koppla samman det ekonomiska värdeskapandet med hur 

företaget arbetar socialt och miljömässigt så skapas en långsiktig hållbarhet, och det är så 

SCA vill profilera sig. Den övergripande strategin och ambitionen med CSR är att det ska 
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skapa ett värde för människor genom att spara på resurser och erbjuda innovativa 

lösningar.  

 

SCA redovisar sitt hållbarhetsarbete via hemsidan och i en hållbarhetsrapport där 

redovisningen sker enligt GRI:s riktlinjer. 2012 uppnåddes nivå A+. SCA är medlem i 

FN:s Global Compact och är upptagna i flera hållbarhetsindex. De är även certifierade 

enligt bl.a. ISO 14001, FSC och PEFC.  

  

Organisation  

  

Inom SCA är det koncernledningen som har det övergripande ansvaret för att hantera 

frågor som rör CSR. Det finns även en koncernstab som ansvarar för hållbarhetsarbetet, 

vilket sedan rapporteras till Vd:n. Strategi och mål sätts upp i samarbete med 

affärsenhetscheferna. SCA har också en miljökommitté och en kommitté för socialt 

ansvar som tar fram förslag till policyer och hållbarhetsarbetet på koncernnivå. 

Miljökommittén är sammansatt av medlemmar från samtliga av företagets affärsenheter, 

samt även stabsfunktionerna hållbarhet, juridik, HR och kommunikation. Det finns även 

ett etiskt råd som övervakar implementeringen och ser till att SCA:s uppförandekod följs 

även i praktiken.  

  

Enligt Lulu är CSR ett implementerat begrepp inom hela företaget. Detta eftersom SCA 

anser att det viktigt att hela organisationen är involverad i arbetet med att sätta upp mål 

samt hur dessa mål ska uppnås. Lulu anser att CSR-frågor prioriteras och har en hög status 

hos ledningen och upplever ett starkt stöd från ledningen i sitt arbete. 

 

Varför CSR-arbete?  

 

CSR är en del av arbetet för att skapa ett ekonomiskt värde för företaget, eftersom SCA 

ser en tydlig koppling mellan ett fungerande CSR-arbete och ett ekonomiskt 

värdeskapande. Arbetet har pågått under många år och länge varit en viktig del inom 

företaget. Lulu menar att det mesta av arbetet hänger ihop, för t ex genom att spara 

resurser, minska antalet arbetsplatsolyckor och vara en attraktiv arbetsplats så får det även 

en positiv effekt på det ekonomiska värdet i företaget. Som exempel ger hon bland annat 

att detta kan leda till ökad effektivitet och att SCA blir mer attraktivt både som företag 

och arbetsplats, vilket i sin tur leder till en ökad konkurrenskraft. 

 

Vidare menar Lulu på att det finns ett tryck externt på SCA från intressenterna vad gäller 

hållbarhetsfrågor. Det ställs höga förväntningar på företaget, likväl som på andra stora 

företag, och det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om de förväntningar som 

intressenterna har. SCA skriver t ex i hållbarhetsredovisningen (2012, s.2) att 

”investerarna ställer allt större hållbarhetskrav på bolagen de investerar i” och att ”våra 

intressenter förväntar sig att vi tar miljöansvar” (2012, s. 30). Lulu säger att det är väldigt 

viktigt att arbeta med rätt områden, det som är viktigt för intressenterna. För att få reda 

på vad intressenterna tycker är viktigt använder sig SCA av olika undersökningar och en 

s.k. materialitetsanalys. Materialitetsanalysen 2012 grundade sig på en undersökning av 

450 externa och interna intressenter i kombination av företagets egen bedömning av 

områdenas strategiska vikt (SCA, 2012, s. 12). Intressenterna fick i undersökningen 

bedöma hur viktiga olika hållbarhetsfrågor är för dem. Resultatet av undersökningen 

ligger sedan till grund för SCA:s hållbarhetsarbete.  
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Kommunikation  

 

SCA har en renodlad hållbarhetsredovisning på nästan 80 sidor som detaljerat beskriver 

företagets hållbarhetsarbete. I hållbarhetsredovisningen skriver SCA bland annat att 

transparens är viktigt och att de hela tiden strävar efter att bli så transparenta som möjligt 

(SCA, 2012, s. 9). De fortsätter med att skriva att det är viktigt just för att kunna ge 

intressenter en bättre förståelse över vad SCA jobbar med. Genom hållbarhetsrapporten 

kan företaget kommunicera kring de frågor som intressenterna tycker är viktiga och 

därmed nå upp till de förväntningar som ställs. Lulu säger också att SCA får mycket 

positiv uppmärksamhet på grund av olika utmärkelser och utnämningar, vilket bidrar till 

att stärka varumärket och att intressenterna får en positiv bild av företaget.   

 

Ekonomiska effekter  

 

Lulu menar på att den ekonomiska effekten av CSR-arbetet ibland kan vara svår att mäta 

och kvantifiera, men att det definitivt har en positiv effekt för affärerna och lönsamheten 

i längden. Att följa upp exakt vad olika aktiviteter kostar eller genererar är dock svårt att 

kvantifiera i ekonomiska termer, särskilt i kortsiktiga termer. En positiv men kanske inte 

omedelbar ekonomisk effekt som Lulu tror att CSR-arbetet kan ge är att det ibland kan 

öppna möjligheter för nya marknader. Hon utvecklar sin tankegång genom att ge ett 

exempel på att SCA har ett projekt i Afrika som innefattar att förbättra hygienen i skolor. 

Genom att informera om hygien och erbjuda lösningar i form av företagets produkter så 

bidrar det till att skapa en marknad för dessa produkter och tjänster. Vidare säger Lulu 

också att genom att hålla utbildningar och att arbeta etiskt gör företaget mer effektivt och 

konkurrenskraftigt, vilket i sig har en positiv ekonomisk effekt.  

  

Framtiden och målsättningar  

 

Lulu menar att CSR är ett kontinuerligt arbete som aldrig blir fulländat. SCA strävar mot 

att bli bättre inom alla områden och att det alltid finns nya mål att arbeta mot. Lulu anser 

att företaget är nöjda med arbetet de åstadkommit hittills, även om vissa befintliga mål 

ännu inte lyckats uppnås, vilket SCA i framtiden arbetar för att ändra på.  

 

5.5 - Holmen AB  

 
Holmen är en av Sveriges fyra största skogsindustrikoncerner. Företaget är ett aktiebolag 

och ägs av drygt 28 000 aktieägare runt om i världen, men en stor del av företaget, 32,9 

%, ägs av investeringsföretaget L E Lundbergföretagen. Holmen tillverkar tryckpapper, 

kartong och trävaror och det bedrivs även verksamhet inom skogsbruk och energi. 

Företaget är i huvudsak baserat i Sverige och i landet driver de två sågverk, två 

pappersbruk och ett kartongbruk. Utöver detta driver även Holmen ett pappersbruk i 

Spanien och ett kartongbruk i England. Totalt äger Holmen drygt 1 miljon hektar 

skogsmark. År 2012 hade Holmen en nettoomsättning på 17,8 miljarder kronor och 

omkring 4000 anställda. 23 % av nettoomsättningen var baserad i Sverige och totalt 88 

% var baserad i Europa. (Holmen)  

 

Vi har pratat med Lars Strömberg som är Miljö- och hållbarhetschef på Holmen och har 

varit det sedan 2001.  
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Vad är CSR för Holmen?  
 

Lars inleder med att berätta att CSR inte är en något nytt för Holmen, att jobba med t ex 

miljö- och medarbetarfrågor är något som varit aktuellt i många år. Han menar också på 

att både miljösidan och medarbetarsidan hänger ihop med den ekonomiska utvecklingen 

i företaget, i den mening att Holmen vill göra produkter som samhället både har nytta av 

och efterfrågar. Produktionen måste ske på ett sätt som miljön kan acceptera samt under 

bra arbetsförhållanden. Han uttrycker att denna treenighet; ekonomisk utveckling, 

miljöansvar och socialt ansvar, måste hänga ihop för att företaget ska vara uthålligt på 

lång sikt.  

 

Holmen redovisar sitt hållbarhetsarbete, integrerat med årsredovisningen, enligt GRI:s 

riktlinjer och uppnådde 2012 nivån A+. Företaget är anslutet till FN:s Global Compact 

och upptaget i flera hållbarhetsindex. De är även certifierade enligt bl.a. ISO 14001, FSC 

och PEFC. Holmen har hållbarhetsredovisat sedan 2004.  

 

Organisation  

 

Det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågorna inom Holmen har koncernens VD. 

Företaget har en särskild arbetsgrupp för hållbarhetsfrågorna som består av representanter 

från koncernstaberna och leds av Holmens hållbarhetschef. Arbetsgruppen jobbar bland 

annat med att ta fram koncernens hållbarhetsredovisning och medverka i 

intressentdialoger om hållbarhetsfrågor. Utöver detta fördelas även CSR-arbetet ut bland 

koncernens olika delar, bland annat så arbetar en ledningsgrupp inom HR till stor del med 

frågor kring personalarbetet. De olika affärsområdena har ett övergripande miljöansvar 

för sitt eget arbete.  

 

Lars menar på att CSR-arbetet är genuint implementerat i hela verksamheten, det är inte 

bara ledningen som centralt sitter och arbetar med detta. Ute på varje affärsområde finns 

t ex miljö- och personalfunktioner. Lars berättar att när Holmen första gången hamnade 

på B-nivån enligt GRI:s riktlinjer fick det till följd att de blev motiverade och beslutade 

att arbeta för att uppnå A-nivån, vilket bidrog till att fler i organisationen blev engagerade 

i hållbarhetsarbetet. Att följa GRI:s riktlinjer har gett ringar på vattnet ute i organisationen 

om att hållbarhetsfrågor är viktiga att hantera och vidareutveckla. Den externa revisionen 

har också bidragit till att arbetet fått en extra skjuts framåt. 

 

Varför CSR-arbete? 
 

Lars säger att arbeta med hållbarhetsfrågor är en självklarhet för att företaget 

överhuvudtaget ska kunna verka och att det kan ses som livstråden i hela verksamheten. 

För att kunna bedriva ett långsiktigt hållbart företag måste alla de tre delarna av CSR 

finnas med i företagets dagliga verksamhet. 

 

Vidare berättar Lars att företaget märkt att det börjat komma allt fler frågor i enkäter från 

investerare, banker, etc. om medarbetarsidan och ekonomisk utveckling, inte bara om 

miljöfrågor. Det har varit viktigt för Holmen att besvara enkäterna eftersom det bland 

annat resulterat i att företaget blivit upptaget i olika hållbarhetsindex och miljöfonder. 

Genom att engagera sig i CSR-frågor kan de därmed nå ut till fler investerare samt bidra 

till att stärka företagets aktievärde. Lars fortsätter med att det är viktigt att hålla en dialog 
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med företagets intressenter. På senare tid har hållbarhetsanalytiker växt fram som en stark 

intressentgrupp, men även myndigheter omnämns som en annan intressentgrupp som är 

betydelsefull för att verksamheten överhuvudtaget ska kunna bedrivas. Lars nämner 

också att trots att t ex miljöcertifieringar är frivilliga så finns det ändå ett tryck utifrån att 

företag ska miljöcertifiera sig. För att kunna konkurrera på marknaden idag så har det 

blivit en nödvändighet att vara certifierad, t ex ställer kunderna krav på att Holmen som 

leverantör ska vara miljöcertifierade.  

 

Vidare säger Lars att Holmen också ser att ett aktivt CSR-arbete på medarbetarsidan är 

lönsamt på så sätt att det bidrar till friska, motiverade och engagerade medarbetare, vilket 

i sin tur kan medföra högre effektivitet. Man hoppas även att de anställda ska kunna 

utvecklas och att de känner att det finns karriärmöjligheter inom Holmen. CSR-arbetet 

som berör medarbetarna ses som en överlevnadsfråga för företaget.  

 

Kommunikation 

 

Hållbarhetsarbetet kommuniceras först och främst genom hållbarhetsredovisningen, som 

är en integrerad del av årsredovisningen. Eftersom hållbarhetsrapporteringen är en del av 

årsredovisningen har Holmen även valt att publicera mycket information på sin hemsida 

för att kunna kommunicera ut allt de vill förmedla angående det arbete som utförs. Lars 

menar att det idag är viktigt att ha en utförlig hållbarhetsredovisning eftersom det ger 

potentiella kunder och andra intressentgrupper en bra bild av företaget. På så sätt stärks 

företagets varumärke och goodwill. I hållbarhetsredovisningen (2012, s. 42) skriver också 

Holmen att eftersom allt fler intresserar sig för hur företaget behandlar hållbarhetsfrågor 

så är det viktigt att de är transparenta i kommunikationen kring de frågorna.  

 

Lars säger också att det är viktigt att centralt ha en bra redovisning med ordning på CSR-

frågorna för att underlätta som backup för de olika affärsområdena. Affärsområdena har 

direktkontakt med kunder och andra intressenter och när dessa ställer frågor om CSR-

områden så är det viktigt att det finns policys och riktlinjer att kunna visa upp.  

  

Ekonomiska effekter  

 

Angående de ekonomiska effekterna så anser Lars att det är omöjligt att säga att ”vi har 

tjänat så och så mycket på att göra det här”, däremot menar han att det har varit oerhört 

viktigt att ha ett seriöst hållbarhetsarbete. Att kunna redovisa ett seriöst och aktivt 

hållbarhetsarbete stärker företagets varumärke och gynnar affärerna. Lars säger också att 

hållbarhetsarbetet är en överlevnadsfråga, inte en trend, som möjliggör att företaget kan 

verka både idag och i framtiden, samt att det gör företaget konkurrenskraftigt. 

 

Lars säger dock att även om de ekonomiska effekterna inte konkret går att mäta så finns 

det ändå olika positiva effekter man kan se av att arbeta hållbart, exempelvis att ett aktivt 

miljöarbete sparar energi som i sin tur ger lägre energikostnader.  

 

Framtiden och målsättningar  

 

Lars uttrycker att det självklart alltid finns saker som kan förbättras, vilket också påpekas 

genom t ex enkäter och andra intressentdialoger. Det finns också tydliga mål som bidrar 

till att företaget internt blir motiverade att utveckla och förbättra sitt arbete, t ex att 

redovisningen gått från att ligga på nivå B till A+ enligt GRI:s riktlinjer. För att nå detta 



49 
 

mål var Holmen tvungen att utöka sitt hållbarhetsarbete på ett par punkter, så Lars menar 

att det ständigt sker en utveckling framåt.  

 

5.6 – Norra skogsägarna 
 

Norra skogsägarna är en av de fyra största skogsägarföreningarna i Sverige. Föreningen 

ägs av sina 16 000 medlemmar från Ångermanland i söder till Tornedalen i norr. Själva 

föreningen äger endast en liten andel skogsmark, men medlemmarna äger tillsammans 

1,1 miljoner hektar skogsmark. Verksamheten består således till stor del av 

skogsbrukstjänster, men Norra förädlar och handlar även med skogsprodukter. 

Föreningen driver två sågverk, en stolpfabrik och en komponentfabrik i norra Sverige. 

Skogsprodukterna säljs antingen till sina egna industrier, såsom sågverken, eller till 

externa aktörer. De egna industriernas produkter, t.ex. stolpar, säljs ofta vidare och 

exporteras internationellt. Norra skogsägarna är även verksamma inom byggvaruhandeln 

genom ägandet av XL-bygg Norra som består av verksamhet i Umeå, Skellefteå och 

Lycksele. (Norra skogsägarna) 

 

Under 2012 hade Norra skogsägarna en nettoomsättning på 1,8 miljarder kronor och hade 

377 anställda. Drygt 78 % av företagets nettoomsättning kommer från den svenska 

marknaden, men Norra skogsägarna har även försäljning till övriga Europa, samt Asien 

och Afrika. (Norra skogsägarna, s. 46).  

 

Från Norra har vi pratat med Jonas Eriksson som är näringspolitisk strateg och har jobbat 

på Norra skogsägarna sedan 1998 samt Niklas Norén som är kvalitets- och miljöansvarig 

sedan 2007.  

 

Vad är CSR för Norra skogsägarna?  
 

På frågan vad CSR är för Norra så tror både Jonas och Niklas att det är ett begrepp som 

kanske inte så många inom Norra riktigt vet vad det är. Jonas menar dock att det 

grundläggande tänket bakom CSR är en integrerad del av verksamheten och att det 

betraktas som en överlevnadsfråga. Niklas säger att det är otroligt viktigt att företaget 

använder skogen som resurs på ett hållbart och effektivt sätt. Skogsbrukets långsiktiga 

perspektiv innebär att verksamheten måste bedrivas hållbart ur både ett ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt perspektiv för att fungera.  

 

Norra arbetar efter PEFC-standarden där det fokuseras på hållbarhetsfrågor både vad 

gäller miljö, socialt och ekonomi. Jonas berättar att PEFC jämfört med FSC är lite mer 

anpassat för de mindre och privata skogsägarna, framförallt ur ett norrländskt perspektiv.  

 

Norra ger inte ut någon specifik hållbarhetsrapport och har inte heller någon tydlig flik 

på hemsidan där det går att hitta information om hållbarhetsarbetet. Däremot går det att 

på hemsidan hitta information om kvalitet och miljö, t ex redovisas policys beträffande 

miljö, energi, kvalitet och råvaror. Norra är certifierat enligt bl.a. ISO 14001 och PEFC. 

 

Organisation  

 

Norra har ingen som är uttalat CSR- eller hållbarhetsansvarig men Jonas säger att CSR-

frågor prioriteras av ledningen och att de tar dessa frågor på största allvar. Förutsättningen 
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för att få arbetet att fungera effektivt ute i organisationen är att ledning och chefer ställer 

krav och kräver ansvar. Norra arbetar för att få med sig hela organisationen i CSR-arbetet, 

vilket Jonas anser är ett måste med tanke på att dessa frågor kommer bli allt viktigare i 

framtiden. De säger båda att Norra redan kommit ganska långt med att involvera hela 

organisationen i hållbarhetsarbetet om man jämför med hur det varit tidigare. Niklas 

menar att det idag finns en större förståelse för och kunskap om att det är viktigt att arbeta 

med dessa frågor som inte fanns på samma sätt för några år sedan. 

 

Varför CSR-arbete?  

 

Norra betraktar hållbarhetsarbete som en överlevnadsfråga och Jonas förklarar att det 

handlar om allt ifrån att uppnå de skogspolitiska och miljömässiga målen, till att vara en 

attraktiv arbetsgivare och att utåt sett uppfattas som trovärdiga. Han berättar vidare att 

allmänhetens syn på skogsbruket är hyperaktuell, inte minst med det uppmärksammade 

fallet med kamerunska plantörer som på senaste tiden uppmärksammats i media. Sådana 

saker medför att det blir väldigt viktigt att förmedla hur företaget bedriver sin verksamhet 

utåt.  

 

Att arbeta med CSR-frågor anser de båda är viktigt av flera olika anledningar. Jonas 

nämner att det kan bidra till att skapa acceptans för att kunna behålla den skogspolitik 

som finns idag. Niklas säger att det handlar om att tillvarata medlemmarnas intressen, och 

att frågor som berör CSR faller under det. En ytterligare aspekt är att det möjliggör att få 

sälja produkterna på en marknad som efterfrågar certifierad råvara. De menar också att 

hållbarhetsfrågor är otroligt viktiga att arbeta med tanke på att föreningen är beroende av 

att medlemmarna även i framtiden vill fortsätta arbeta med Norra.  

 

Angående medlemmarnas respons på CSR-arbetet så säger Jonas att det förmodligen 

varierar från individ till individ. Niklas flikar in att han tycker att responsen övervägande 

har varit positiv när han mött medlemmar på olika träffar som föreningen har. De är dock 

båda överens om att det inte förekommer något speciellt tryck från medlemmarnas sida 

om CSR-frågor, vilket de förklarar genom att medlemmarna troligtvis i första hand har 

andra prioriteringsfrågor. Jonas säger att en stor aspekt att ta hänsyn till är att Norra i stor 

utsträckning beaktar och arbetar med frågor som rör den privata äganderätten. De arbetar 

mycket för att stå upp för medlemmarnas äganderättsliga frågor genom att försöka 

påverka politiker. Både Jonas och Niklas upplever att detta och andra skogspolitiska 

frågor är det som medlemmarna efterfrågar i första hand, och att de vill se handling vad 

gäller sådana praktiska frågor.  

 

Kommunikation 
 

Jonas uttrycker att kommunikation är en viktig del för Norra eftersom föreningen vill visa 

utåt att man tar ett stort hållbarhetsansvar. Genom att synas i sociala medier, 

dagstidningar, i sin egen medlemstidning, men även åka ut och berätta för allmänheten 

och politiker menar Jonas att Norra försöker göra det de kan för att synas för sina 

intressenter. De anser att Norra förmodligen skulle behöva utveckla sin 

kommunikationsstrategi för att i framtiden nå ut bättre med sin information. 

 

De menar dock att det idag inte förekommer något speciellt tryck från intressenternas sida 

att öka kommunikationen. De förklarar att intressenter, såsom t ex medlemmarna, främst 
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ställer andra krav på föreningen och att det därför inte finns något starkt tryck att redovisa 

hur man arbetar med hållbarhetsfrågor.  

 

Ekonomiska effekter  

 

Niklas säger att även om det är svårt att mäta den exakta ekonomiska effekten av CSR-

arbetet så finns det vissa delar som går att följa upp. Han nämner t ex att miljöcertifierat 

virke innebär bättre betalt och framförallt att det möjliggör att få sälja produkterna på 

marknaden och att nå ut till fler kunder. Trots svårigheterna att mäta den ekonomiska 

effekten så är de både övertygade om att det är lönsamt på lång sikt och att det skapar en 

konkurrensfördel. 

 

Framtiden och målsättningar  

 

Norra befinner sig just nu i en omprofilering av verksamheten. Det börjar ske ett skifte 

bland medlemmarna, där allt fler av dem går ifrån att vara lokalt anknutna till skogsbruket 

till att i större utsträckning bo långt ifrån fastigheten. Detta har lett till att Norra måsta 

tänka i nya banor i framtiden eftersom medlemmarnas behov i viss mån kommer att 

förändras. En affärsutvecklare har bland annat anställts som kommer att jobba vidare med 

framtidsstrategierna.  

 

Även om det idag inte går att urskilja något speciellt tryck från intressenternas sida att 

öka hållbarhetsrapporteringen så tror de båda att Norra ändå borde förbättra 

kommunikationen i framtiden. Just nu sker det mycket med CSR- och hållbarhetsfrågor 

och ämnet kommer förmodligen bli än viktigare framöver.  

 

5.7 – Södra skogsägarna 
 

Södra skogsägarna är genom sina 51 000 medlemmar Sveriges största skogsägarförening.   

Föreningens medlemmar är i huvudsak baserade i södra Sverige och tillsammans äger de 

2,3 miljoner hektar skogsmark, vilket motsvarar drygt hälften av skogsmarken i södra 

Sverige. Södra skogsägarna äger i princip ingen egen skog utöver skogen som 

medlemmarna själva äger. Södra tillverkar pappersmassa, trävaror, biobränslen och 

interiörprodukter. Majoriteten av produktionen äger rum i Sverige, där man har åtta 

sågverk och tre massabruk, men det bedrivs även produktion vid norska, danska och 

litauiska anläggningar. Under 2012 hade Södra drygt 4000 anställda inom koncernen och 

nettoomsättningen låg på 16,8 miljarder kronor. Av nettoomsättningen var 39 % baserad 

i Sverige och totalt stod Europa för 87 % av nettoomsättningen. (Södra skogsägarna)

  

Från Södra har vi pratat med Roine Morin som är ansvarig för hållbarhetsfrågor. Han har 

arbetat på Södra i fem år men har innan dess arbetat generellt med miljöfrågor på andra 

skogsföretag under nästan 30 års tid.  

 

Vad är CSR för Södra? 

 

Södra betraktar hållbarhetsarbetet som en naturlig del av deras affärsmodell men 

beskriver det även som en konkurrensfördel. Roine säger att företaget under många år 

bedrivit ett bra och fungerande hållbarhetsarbete, men att de inte varit så bra på att 

kommunicera om det. Han menar att företaget har ett långsiktigt tänk och bedriver ett 
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hållbart arbete genom att arbeta med miljö- och andra hållbarhetsfrågor både lokalt, 

regionalt och globalt.  

 

Södra redovisar sitt hållbarhetsarbete främst genom den årliga hållbarhetsrapporten. 

Rapporten för år 2012 omfattar ca 40 sidor och finns att tillgå på hemsidan. Utöver 

rapporten publicerar också Södra mycket annan information om hållbarhetsarbetet på 

hemsidan under en separat flik som heter just ”Hållbarhet”. Där går det att hitta företagets 

hållbarhets- och naturvårdspolicy, Grönt bokslut etc. Södra är certifierade enligt t ex ISO 

14001, FSC och PEFC. 

 

Organisation 

 

På Södra finns en koncernövergripande arbetsgrupp som arbetar med hållbarhetsfrågor. 

Arbetsgruppen består av fem personer som fungerar som interna konsulter för hela 

koncernen och ansvarar för sammanställningen av hållbarhetsrapporten. Det operativa 

ansvaret för hållbarhetsfrågorna ligger dock ute på de olika bruken och affärsdelarna. 

Roine anser att ledningen har en bra förståelse för betydelsen av att både arbeta med och 

kommunicera dessa frågor, det var bland annat därför de gav grönt ljus för att inleda 

arbetet med den första hållbarhetsrapporten 2007. Under förra året har ledningen även 

beslutat att sjösätta en helt ny hållbarhetspolicy med större fokus på den sociala delen, t 

ex arbetsmiljöfrågor.  

 

Varför CSR-arbete? 

 

Roine säger att det är ett absolut måste, för att Södra ska kunna överleva på lång sikt, att 

ett hållbarhetsarbete finns. Ett företag som ska kunna överleva i framtiden måste vara 

hållbart ekonomiskt, men även t ex kunna attrahera ny arbetskraft. Marknaden för Södras 

produkter är hårt konkurrensutsatt och det är därför än viktigare att arbeta för företagets 

långsiktiga utveckling och överlevnad.  

 

Initiativet till att arbeta med CSR-frågor kan sägas ha kommit både från internt och 

externt håll. Utifrån har Södra märkt av en ökning av frågor, t ex i kundenkäter och från 

fackorganisationer, som rör den sociala delen runt verksamheten. Roine säger att efter 

renodlade skogsfrågor så har frågor kring CSR blivit vanligast, främst då frågor om den 

sociala delen av verksamheten. Ledningen förstod då att det fanns ett behov av att 

kommunicera ut informationen externt. Roine tror att en av anledningarna till att trycket 

från främst kunderna har ökat är att de förväntar sig att Södra, liksom de börsnoterade 

företagen, ska arbeta med alla aspekter av hållbarhetsarbetet. Kunderna ställer därför 

samma frågor och krav på Södra som de gör till ett börsnoterat företag. På så sätt spiller 

kundernas frågor och förväntningar över till Södra, trots att de är en ekonomisk förening 

vars intressenter och verksamhet skiljer sig från aktiebolagens. Vidare nämner Roine 

också att Södras investerare, t ex banker, också intresserar sig mer och mer för CSR-

aspekter.  

 

Södras medlemmar är en annan otroligt viktig intressent och Roine menar att de främst 

kanske har ett litet annat fokus än det som t ex investerare har angående CSR-frågor. Han 

utvecklar med att förklara att det är viktigt för medlemmarna att de kan verka långsiktigt 

och bedriva sitt skogsbruk. För medlemmarna som till stor del bor och arbetar på sina 

gårdar så är det viktigt att Södra bedriver en verksamhet som stämmer överens med deras 

egen syn på långsiktighet och samhällsengagemang. Roine sammanfattar med att de 
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skogspolitiska frågorna kan sägas vara av störst betydelse för medlemmarna. Han är dock 

övertygad om att medlemmarna är väl medvetna om hållbarhetsbegreppet och att de 

självklart tycker att också det är viktiga frågor att arbeta med.  

 

Kommunikation 

 

Södra kommunicerar sitt hållbarhetsarbete främst genom den årliga hållbarhetsrapporten, 

men också via information på hemsidan. Enligt Roine har Södra under många år bedrivit 

ett långsiktigt och fungerande hållbarhetsarbete, men varit lite dåliga på att kommunicera 

det. Att bli bättre på just kommunikationsdelen är en viktig del i Södras arbete i dagsläget 

och Roine tror att det kommer bli än viktigare i framtiden. När företaget började få fler 

och fler CSR-relaterade frågor från kunder och andra intressenter blev det ett naturligt 

steg att fördjupa arbetet och att kommunicera kring det. Roine nämner att med tanke på 

det dåliga rykte skogsbruket fått på senare tid så är det viktigt att berätta hur verksamheten 

sköts i verkligheten och hur hållbarhetsfrågor hanteras.  

 

Ekonomiska effekter 

 

Vad gäller de ekonomiska effekterna av CSR-arbetet så tror Roine att det är ekonomiskt 

lönsamt för företaget, men att det är svårt att kvantifiera i kronor och ören. Framförallt de 

”mjuka” värdena är svåra att sätta något värde på.  Däremot går det ganska bra att räkna 

kostnader på att faktorer som t ex resursutnyttjande, men att det hittills inte gjorts i så stor 

utsträckning. Det är dock ett exempel på en sådan sak som han tror det är viktigt att jobba 

vidare med.  

 

Vissa ekonomiska effekter går dock att mäta konkret, t ex att företaget i ett av bruken 

investerade för att kunna bleka papper utan klorkemikalier, vilket resulterade i att man 

fick mer betalt för massan. Södra har också tvingats lägga ner ett bruk på grund av att det 

inte kunde bära de miljömässiga investeringar som krävdes. På ett övergripande plan så 

tror Roine att den ekonomiska effekten framför allt består av att CSR är viktigt för den 

långsiktiga överlevnaden och uttrycker att ett hållbart företag även måste vara hållbart 

ekonomiskt för den långsiktiga överlevnaden.  

 

Framtiden och målsättningar 

 

Roine tror att en av de största utmaningarna för Södra framöver är att få med folk i hela 

organisationen i hållbarhetsarbetet, t ex med hjälp av det pågående arbetet att skriva en 

uppförandekod som ska implementeras i hela företaget. Hållbarhetsarbetet måste föras ut 

i organisationen och förankras så att medarbetarna kan och vill fungera som ambassadörer 

för arbetet och så att alla i organisationen drar åt samma håll. En annan aspekt Roine tror 

att Södra kommer fokusera mer på i framtiden är att bli bättre på att kommunicera vad de 

faktiskt gör i hållbarhetsväg.  

 

5.8 – Norrskog 
 

Norrskog är en skogsägarförening med 13 000 medlemmar i områdena Jämtland, 

Medelpad, Ångermanland och södra Lappland. Tillsammans äger dessa medlemmar 

ungefär 1 miljon hektar skogsmark. Norrskog har ett dotterbolag som heter Norrskog 

Wood Productions som arbetar med förädling av timmerråvaror. Utöver detta arbetar 
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Norrskog med virkeshandel, skogsbruksservice, näringspolitik och utbildning. Under 

2012 hade Norrskog en nettoomsättning på 1,8 miljarder kronor och cirka 300 anställda. 

  

Från Norrskog har vi pratat med Janne Björck som är VD sedan två år tillbaka.  

 

Vad är CSR för Norrskog? 

 

Janne betraktar CSR främst som det sociala ansvarstagandet, men att det med ett bredare 

perspektiv kan beskrivas som hela företagets förhållningssätt, etik, moral och arbetssätt. 

Det är en strategisk fråga som handlar om relationen till t ex kunder, medarbetare, 

samhället och media, en sorts grundinställning till hur man bedriver företagsverksamhet. 

Det innefattar att ta ansvar som sträcker sig längre bort än själva kvartalsekonomin. Janne 

menar att det grundläggande synsättet kan sägas vara en av grunderna till att 

skogsägarföreningarna uppstått, att man bryr sig och värnar om intressenter av olika slag. 

De har uppstått av andra anledningar än de marknadsekonomiska krafterna som drivit 

fram t ex multinationella aktiebolag.  

 

Vad gäller själva begreppet CSR så säger Janne att det är ett problematiskt begrepp utan 

någon klar definition av vad det innebär. Janne anser att CSR är ett nytt begrepp som 

drivs aktivt framåt just nu och ännu inte är förankrat på ett bra sätt i Sverige. Benämningen 

CSR har främst uppstått i urbana områden och har inte hunnit bli lika förankrat i mer 

agrara områden, t ex där Norrskog bedriver sin verksamhet.   

 

Norrskog ger inte ut någon specifik hållbarhetsrapport och publicerar inte information om 

hållbarhet i någon större utsträckning på hemsidan. Det som går att hitta på hemsidan är 

företagets miljöpolicy och policy för körskador. Norrskog är certifierade enligt bl.a. ISO 

14001 och PEFC. 

 

Organisation 

 

Företaget har ingen som är uttalat ansvarig för CSR- eller hållbarhetsfrågor, men Janne 

som VD är den som har det övergripande ansvaret för dessa frågor. Han berättar att det i 

styrelse och ledning pratas om ”innehållet” av CSR, men att de inte använder begreppet 

CSR. Själva tänket och arbetssättet är väl implementerat i organisationen men däremot 

inte kommunicerat. Janne förklarar genom att begreppet CSR är problematiskt eftersom 

det inte finns någon klar definition för det och att ingen därför riktigt vet vad det innebär. 

Han jämför det lite med hur det låg till med kvalitetsarbete för många år sedan. Många 

företag hade då ett mycket bra kvalitetsarbete, men att de t ex inte var certifierade eller 

knappt använde begreppet kvalité. Janne menar att själva grundvärderingarna som CSR 

till stor del bygger på existerar i hög grad inom organisationen, men att det inte 

uttryckligen kallas för CSR- eller hållbarhetsarbete.  

 

Janne beskriver att arbetet redan finns implementerat ute i linjeorganisationen, men att 

det däremot i dagsläget saknas en tydlig stabsfunktion som samordnar och systematiserar 

detta arbete. Norrskog har ambitionen att sätta ihop en kommunikationsavdelning som 

bland annat kommer arbeta med detta. 

 

Varför CSR-arbete? 
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Janne berättar att tänka i CSR- och hållbarhetstermer länge har varit en naturlig del av 

företagets verksamhet, långt innan själva begreppet CSR introducerades i Sverige. Han 

upplever inte att det finns något externt tryck på företaget att vare sig arbeta med eller 

redovisa CSR-arbetet, vilket till stor del beror på att föreningens medlemmar ännu inte 

riktigt vet vad begreppet CSR står för. Begreppet är utländskt, nytt och urbant, och ligger 

ganska långt ifrån den typiske medlemmen. När begreppet blivit mer allmänt accepterat 

och etablerat sig hos medlemmarna tror Janne att det kan innebära att trycket från 

medlemmarna och andra intressenter kommer att öka. Med tanke på att medlemmarna 

inte är lika urbana som t ex aktiebolagets investerare ofta är, så finns inte det externa 

trycket på samma sätt för Norrskog. 

 

Han fortsätter med att förklara att vissa saker som är en självklarhet idag, t.ex. att värna 

om miljön, för 30-40 år sedan inte var en självklarhet på samma sätt och det arbetet tog 

längre tid än vad många kanske trodde att det skulle göra. På samma sätt tror Janne att 

det kan vara med CSR, i framtiden kan CSR visa sig bli en självklarhet för samtliga, men 

i dagsläget är det någonting som långt ifrån alla vet vad det är.  

 

Kommunikation 

 

Janne berättar att kommunikationen av CSR-arbetet är något som Norrskog hittills inte 

har varit så bra på. Han anser dock att de varit bra på att kommunicera ut själva 

förhållningssättet, men då inte under benämningen CSR utan mer som ett sätt att vara och 

arbeta på. Norrskog är just nu på väg in i nästa fas med kommunikationsdelen och håller 

på att anställa en kommunikationschef som bland annat kommer ha till uppgift att 

förbättra just kommunikationen kring CSR-arbetet.  

 

Anledningen till att företaget idag inte lagt några större resurser på kommunikationsbiten 

menar Janne är att arbetet först måste förankras inom organisationen på ett grundligt sätt. 

Resan måste börja högst upp med att ledningen först och främst har en tro på att detta är 

något som är rätt och att man hittar bra arbetssätt för att kunna börja utföra själva arbetet. 

Först när detta är genomfört på ett bra sätt kan det kommuniceras externt. Janne säger att 

det självklart är otroligt viktigt att kommunicera detta till intressenterna, men att det inte 

ska göras förrän själva arbetet är ”förpackat” på ett sätt som faktiskt går att kommunicera 

ut.  Janne tror själv att Norrskog förmodligen kommer att ha en hållbarhetsredovisning 

inom ett par år. 

 

Ekonomiska effekter  

 

Janne säger att eftersom det idag inte finns någon exakt definition av begreppet CSR, så 

är det omöjligt att mäta de ekonomiska effekterna av det. Istället gör man en 

förnuftsmässig bedömning, som av förklarliga skäl inte går att redovisa i 

resultaträkningen. Janne är dock övertygad om att ett företag som inte tänker i CSR-

termer av miljö-, sociala-, och ekonomiska aspekter så kommer det inte att finnas kvar. 

Att arbeta med CSR och hållbarhet är idag en nödvändighet för att bedriva verksamheten 

på lång sikt.   

 

Framtiden och målsättningar  

 

Vad gäller framtiden för Norrskog så säger Janne att CSR-arbetet kommer att bli avsevärt 

tydligare. Det kommer att fokuseras mer på CSR och ett första steg är att se över och 
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förbättra kommunikationsbiten. På ett generellt plan så tror Janne att begreppet CSR 

behöver tid att mogna och när det gör det, så kommer det vara mycket lättare att sätta 

strategier och dedicera resurser på att effektivt sätt. För att få begreppet att växa så måste 

det börjas prata om vad CSR de facto är så att det skapas en slags enhetlig definition. 

Janne tror att om man kan finna ett sätt att standardisera CSR på ett liknande sätt som 

gjorts med miljö, kvalité och ISO-certifiering, så kommer det innebära ett lyft för CSR-

arbete.  

 

5.9 – Mellanskog 
 

Mellanskog är Sveriges näst största skogsägarförening. Föreningen ägs av sina 32 000 

medlemmar och är i första hand baserat i mellersta Sverige, där verksamheten finns i 

Hälsingland, Härjedalen, Dalarna, Gästrikland, Uppland, Västmanland, Närke, 

Södermanland, Gotland och Värmland. Mellanskog har inga industrier eller anläggningar 

som tillverkar egna produkter utan är i huvudsak ett företag som bedriver virkeshandel 

för att bidra till att föreningens medlemmar erhåller höga priser för sin skog. Utöver detta 

hjälper man sina medlemmar med skoglig service, såsom t ex gallring och skogsvård. 

Tillsammans äger medlemmarna drygt 1,6 miljoner hektar skogsmark. Under 2012 

uppgick nettoomsättningen till 3,4 miljarder kronor och antalet anställda var 222 

personer. All försäljning skedde i Sverige. (Mellanskog)  

 

Vi har pratat med Åsa Öhman, som sedan ett halvår tillbaka är miljöansvarig på 

Mellanskog. En kompletterande intervju har även gjorts med Per Sandberg som är 

medlemsansvarig.  

  

Vad är CSR för Mellanskog?  
 

Till att börja med anser både Åsa och Lars att begreppet CSR är något problematiskt och 

att själva begreppet inte existerar inom organisationen. Per tror att det kan bero på att 

begreppet är väldigt akademiskt och därmed hamnar långt ifrån driften av det praktiska 

skogsbruket. Däremot så arbetar Mellanskog mycket med de frågor som kan innefattas 

av CSR, bara att det inte tituleras som just CSR. Både Åsa och Lars menar att det 

grundläggande tänket definitivt finns inom verksamheten, men att man pratar om och 

arbetar med mer faktiska och konkreta bitar än just de övergripande begreppen CSR eller 

hållbarhet. 

 

Åsa säger att Mellanskogs syn på CSR och hållbarhet i stort sett går hand i hand med 

PEFC:s regler och standarder. Mellanskog arbetar väldigt mycket efter PEFC och Åsa 

fortsätter med att förklara att PEFC-standarden till stor del berör de områden som 

innefattas av CSR, t ex miljöfrågor och sociala aspekter. Åsa säger att arbeta efter PEFC-

standaren är företagets sätt att dels bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk men också 

ett sätt att visa utåt för samhället att man tar ansvar. Per instämmer och uttrycker det som 

att PEFC är basen för deras hållbarhetsarbete.  

 

Mellanskog publicerar ingen särskild hållbarhetsrapport men på hemsidan går det att hitta 

viss information om deras miljöarbete, det Gröna bokslutet och olika policys. Företaget 

redovisar t ex deras miljöpolicy, rennäringspolicy och inköpspolicy. Mellanskog arbetar 

med både ISO 14001 och PEFC-certifiering.   
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Organisation 
 

Mellanskog har nyligen gjort en omorganisation av miljö- och kvalitésdelen där 

miljöarbetet har flyttats ut och lagts direkt under Vd:n. Åsa menar att detta har bidragit 

till ett ökat fokus på miljöarbetet. Inom organisationen är det Åsa som genom sin roll som 

miljöansvarig har det övergripande ansvaret över att samordna frågor som rör hållbarhet. 

Vidare berättar Åsa att hon arbetar med att föra ut hållbarhetsfrågorna i hela 

organisationen, bland annat genom webbkurser och en miljöhandbok som finns 

tillgänglig för medarbetarna. På frågan om hur väl de anser att hållbarhetsarbetet är 

implementerat i organisationen så svarar både Åsa och Per att det säkerligen varierar från 

person till person och från område till område, men att det på ett generellt plan finns ett 

stort fokus på frågorna i organisationen.  

 

Varför CSR-arbete?  

 

Åsa menar på att det finns många anledningar till att de arbetar efter PEFC-standarden. 

Dels är det viktigt för att kunna bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk, men även att 

det är bra för att utåt visa samhället att skogen sköts långsiktigt och att Mellanskog tar det 

ansvar som de behöver ta. Åsa fortsätter med att förklara att det är ett bra sätt att visa för 

politiker att de tar ansvar i sin verksamhet, vilket kan få en positiv effekt för arbetet att 

försvara medlemmarnas äganderätt.  

 

Både Åsa och Per är överrens om att det förekommer ett visst tryck utifrån på att arbeta 

med hållbarhetsfrågor. Åsa nämner att det i media generellt finns ett stort fokus på dessa 

frågor och att detta bidrar till att ämnet ökar i betydelse. Även Per nämner att det i 

vardagen finns ett starkt tryck vad gäller hållbarhetskriterier och att det just nu fokuseras 

mycket på miljöhänsyn och naturomsorg. Vidare nämner han att ett speciellt stort tryck 

kommer från marknaden, som i stort sett kräver råvara som uppfyller hållbarhetskriterier.  

 

Per berättar vidare att begreppet CSR inte förekommer i någon utsträckning bland 

medlemmarna idag, dels eftersom de kanske inte har så stor kunskap om vad det betyder 

och dels eftersom det är ett akademiskt begrepp som ligger långt ifrån det praktiska 

skogsbruket. Han menar ändå att medlemmarna är engagerade i frågor som rör CSR och 

hållbarhet, men att det då pratas om mer konkreta delmoment i det praktiska skogsbruket, 

t ex hur man ska arbeta för att minska körskador i naturen. När man kommer ner på 

sakfrågor så engagerar det medlemmarna i en väldigt stor omfattning. Äganderätten är ett 

exempel på en fråga som är av stor betydelse för medlemmarna och som diskuteras i stor 

omfattning.   

 

Kommunikation 

 

Per säger att med tanke på att det finns ett affärstänk i hållbarhetsarbetet så är det viktigt 

att det även kommuniceras ut. Mellanskog kommunicerar hållbarhetsarbetet genom t ex 

det gröna bokslutet, årsbokslutet och verksamhetsberättelsen, medlemstidningar och 

utskick, men även på skogsdagar eller andra träffar med sina intressenter. Utöver detta 

utbildas företagets rådgivare och inspektorer så att de kan informera när de träffar 

medlemmarna ute i fält. Per upplever dock inte att det utifrån, t ex från intressenternas 

sida, finns någon efterfrågan på rapportering om hållbarhetsarbetet.  
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På frågan om Mellanskog har några framtida planer på att göra en specifik 

hållbarhetsrapport svarar Per att han i dagsläget inte kan ge ett svar på rak arm utan måste 

fördjupa sig i det. Han säger dock att det är möjlig att det är ett ”tvång” som kanske 

kommer uppstå i framtiden, men att han idag inte kan yttra sig om hur Mellanskog 

kommer att hantera detta.  

 

Ekonomiska effekter  

 

Både Åsa och Per säger att det är svårt att mäta de ekonomiska effekterna av 

hållbarhetsarbetet i kronor och ören. Däremot förklarar de båda att arbetet ändå på många 

sätt får positiva effekter för företaget. Åsa nämner t ex att hon tror att hela arbetssättet i 

sig blir effektivare i och med att man sätter upp mål och standarder att arbeta efter. Per är 

övertygad om att det är en nödvändighet att arbeta med dessa frågor idag och att det kan 

betraktas som en överlevnadsfråga för företaget. Han utvecklar tankegången och nämner 

att den ekonomiska kopplingen till hållbarhetsfrågor är väldigt stark och att den hela tiden 

växer. Idag är hållbarhetsfrågor väldigt aktuellt världen över och Per förklarar att det inte 

går att leva utanför ”systemet”, utan att företaget måste anpassa sig och hantera dessa 

frågor. 

  

Framtiden och målsättningar  

 

Angående framtiden så nämner Åsa att det alltid går att utvecklas och bli bättre och att 

fokus på hållbarhetsfrågor har ökat på senaste tiden. De har t ex tillsatt en grupp som ska 

titta närmare på miljömålen. Det främsta målet för Mellanskog i framtiden är att öka 

andelen PEFC-certifierad skog. Åsa säger också att hon tror att det är viktigt att i 

framtiden ha tydliga mål och strategier för hållbarhetsarbetet med tanke på att trycket från 

samhället hela tiden ökar.  
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6. Analys och diskussion 
 

I detta avsnitt analyserar och diskuterar vi resultatet som presenterades i föregående 

kapitel. Eftersom studien antar en abduktiv ansats så har vi kontinuerligt under 

datainsamlingsprocessen också analyserat materialet för att se vilka eventuella mönster 

som framkommer. I föregående kapitel presenterade vi materialet kategoriserat efter de 

mest framstående mönstren och teman som hittades, ett upplägg som även detta kapitel 

kommer att följa. 

 

 

6.1 – Analys av kvalitativ data 
 

Yin (2011) fortsätter med att beskriva analysprocessen av kvalitativa data med det fjärde 

steget, som handlar om att tolka datainsamlingen och att forskarens tolkande förmåga 

således sätts på prov. Han förklarar att det är i detta skede som forskarens egna åsikter 

kommer in i bilden och att det är en viktig fas för att skapa en förståelse för studien. Det 

är svårt att säga exakt vad som genererar en bra tolkning av datainsamlingen, men några 

saker som kan vara bra att ha i åtanke är bland annat: rättvishet, empirisk noggrannhet, 

mervärde och trovärdighet. (Yin, 2011, s. 207)  

 

Med rättvishet menas att man bör fundera på om andra forskare skulle kommit fram till 

samma tolkning om de hade genomfört studien. Empirisk noggrannhet syftar på att 

tolkningen forskaren gör bör avspegla det empiriska materialet som samlats in. Angående 

mervärde syftar Yin på ifall tolkningen som görs är ny eller om det huvudsakligen är en 

upprepning av tidigare forskning. Den sista punkten som nämns, trovärdighet, avser 

huruvida andra forskare accepterar eller förnekar ens tolkningar. (Yin 2011, s. 207) 

  

Utefter de mönster och kategorier som funnits har vi i detta kapitel tolkat och analyserat 

studiens resultat. Vi diskuterar och analyser nedan både vad de enskilda företagen svarat, 

samtidigt som en jämförelse mellan de olika bolagstyperna görs för att se om vi kan 

konstatera om det föreligger några skillnader eller likheter. Även här har vi varit 

noggranna med att inledningsvis båda genomföra processen enskilt för att inte påverkas 

av varandra. Därefter har vi återigen diskuterat mellan varandra för att komma fram till 

en gemensam tolkning av resultatet. Genom att undersöka en forskningsfråga som inte 

verkar ha undersökts i någon större utsträckning i samma kontext hoppas vi att denna 

studies fynd kommer vara betydelsefulla.  

 

6.2 - Vad är CSR? 
 

Eftersom CSR är ett lite komplicerat begrepp med många olika definitioner så inledde vi 

varje intervju med den öppet ställda frågan: vad är CSR? På så sätt fick vi en uppfattning 

om vad respondenterna syftade på när de pratade om CSR, vilket var en nödvändighet för 

att få en tydlig bild av vad CSR innebär för varje respondent och därigenom minska risken 

för missförstånd under fortsättningen av intervjun.  

 

Flertalet forskare inom CSR-området, däribland Marrewijk (2003) och Okoye (2009), 

anser att begreppet CSR ännu inte har någon enhetlig definition och att detta är en av 

anledningarna till att det skapats en komplexitet kring ämnet. Detta är något som även vi 
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noterade under studiens gång i och med att respondenternas definitioner av CSR skiljde 

sig åt, speciellt mellan de olika företagsformerna. Två av aktiebolagen, Stora Enso och 

BillerudKorsnäs, har liknande definitioner av CSR och uttrycker det som ansvarstagande 

ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Lars på Holmen uttalar aldrig 

någon konkret definition, men säger att det sociala, miljömässiga och ekonomiska måste 

hänga ihop för att företaget ska kunna vara uthålligt på lång sikt. SCA är den enda av 

respondenterna som antar en smalare definition av CSR och enbart benämner det som det 

sociala ansvarstagandet. Lulu från SCA säger dock att CSR ingår som en del i företagets 

övergripande hållbarhetsarbete, som även innefattar miljö- och ekonomiska aspekter. 

 

Alla de fyra aktiebolagen uttrycker mer eller mindre rakt ut att CSR eller hållbarhetsarbete 

är otroligt viktigt för deras företag och att det är integrerat i och genomsyrar hela deras 

verksamhet. T ex Stora Enso och BillerudKorsnäs nämner att CSR-arbetet till stor del 

utgår från företagets syfte eller affärskod. Aktiebolagen verkar alla ha ett förhållningssätt 

till CSR som betonar att det inte är något separat arbete, utan att det är integrerat i 

verksamhetens natur och syfte. Alla aktiebolag redovisar sitt hållbarhetsarbete i 

omfattande rapporter, publicerar väldigt mycket kompletterande information på 

hemsidorna, är med i FN:s Global Compact och är certifierade enligt både ISO 14001, 

PEFC och FSC.   

 

Bland skogsägarföreningarna verkar det råda en större osäkerhet kring begreppet CSR 

och dess definition. Södra är den enda av föreningarna som klart och tydligt uttrycker att 

CSR är en integrerad del av verksamheten medan de andra tre föreningarna nämner att 

just begreppet CSR medför en viss problematik då de inte tror att så många inom företaget 

vet exakt vad det egentligen är. Respondenterna från Mellanskog säger att själva 

benämningen CSR inte används, av anledningen att det både är ett problematiskt och 

väldigt akademiskt uttryck. Däremot anser de att företaget i högsta grad arbetar med CSR-

relaterade frågor, bara att det inte kallas för CSR. Även Norra och Norrskog är inne på 

samma spår och menar på att företagen arbetar efter det grundläggande förhållningssättet 

som ligger bakom CSR, men återigen att begreppet är för urbant och inte har hunnit 

etablera sig i de områden där verksamheten bedrivs. Janne från Norrskog nämner också 

att han tror att det behövs en enhetlig definition av begreppet för att få det att spridas och 

etableras. Både Marrewijk (2003) och Okoye (2009) diskuterar detta i deras studier och 

menar bl.a. på att en enhetlig definition riskerar att bli alltför smal för att praktiskt kunna 

tillämpas i verkligheten. De båda forskarna menar att en gemensam referensram, en kärna, 

som anger vad CSR bör innefattas av är en bra lösning och att sedan företaget själva kan 

definiera CSR smalare utefter de kontextspecifika miljöer som finns i omgivningen.  

 

När vi intervjuade respondenterna från skogsägarföreningarna så tenderar de att ofta 

nämna PEFC-standarden när vi pratar om vad CSR är. Speciellt Norra och Mellanskog 

pratar om PEFC i det sammanhanget, Åsa och Per från Mellanskog säger t ex att 

företagets hållbarhetssyn i stort sett går hand i hand med PEFC-standarden och att det 

utgör basen för deras hållbarhetsarbete. Alla skogsägarföreningarna är certifierade enligt 

PEFC men det är framförallt Norra och Mellanskog som vi upplever drar starka paralleller 

mellan standardens hållbarhetsfokus och deras eget hållbarhetsarbete.  

 

Det är svårt att veta vad som är den bästa lösningen för CSR:s definitionsproblem. Krävs 

det en enhetlig definition för att få maximal spridning och implementering av begreppet? 

Vi anser att eftersom skogsbranschen, liksom många andra branscher, verkar i en väldigt 

speciell kontext som i synnerhet är viktig ur CSR-synpunkt, så kanske det ”räcker” med 
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en gemensam referenspunkt för vad CSR är i just enbart skogsbranschen. Branschen, eller 

kanske till och med de enskilda företagen, kan då med hänsyn till de speciella 

förhållandena som finns i verksamhetens omgivning själva utforma en definition eller 

kärna för vad CSR innebär för just dem. På så sätt kan begreppet bli lättare att ta till sig 

och implementera för skogsägarföreningarna.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga företag arbetar med CSR-relaterade frågor 

i någon utsträckning och att de alla är överens om att det är viktigt för verksamheten. 

Däremot skiljer sig deras syn på begreppet en aning, vilket inte är så konstigt med tanke 

på att tidigare forskning har pekat på att CSR är ett komplext begrepp med många olika 

definitioner och infallsvinklar. I stora drag verkar aktiebolagen ha en mer precis definition 

av CSR och arbetar tydligare med just det begreppet, medan skogsägarföreningarna också 

arbetar med dessa frågor men utan att nödvändigtvis kalla det för CSR. Södra är den enda 

av föreningarna som inte uttryckligen nämner några större svårigheter med vare sig 

medvetenheten eller användningen av begreppet CSR.  Vi uppfattar också det som att 

föreningarna tenderar att likställa CSR med PEFC-standarden och ofta inte har någon 

specifikare definition än så. De följer de riktlinjer och policys som finns inom 

hållbarhetsområdet i PEFC. Vi kan även konstatera att CSR inte verkar vara ett lika 

etablerat begrepp inom skogsägarföreningarna som hos aktiebolagen. Tre av 

skogsägarföreningarna upplever att anställda på företagen förmodligen inte vet exakt vad 

CSR är eftersom begreppet är akademiskt, komplext och saknar en tydlig definition.  

 

6.3 - Organisation  
 

Först och främst så märkte vi här en avsevärd skillnad mellan aktiebolagen och 

skogsägarföreningarna i hur organisationen för hållbarhetsarbetet ser ut. Aktiebolagen 

har kommit långt rent organisationsstrukturmässigt och har inrättade avdelningar, 

arbetsgrupper, chefer etc. som är tillsatta för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Det 

övergripande ansvaret för dessa frågor ligger generellt sett på koncernledningsnivå och 

ofta med företagets VD som ytterst ansvarig. Flera av aktiebolagen har 

hållbarhetsfunktioner inom varje affärsområde och sedan en stabsfunktion som 

samordnar arbetet. Hos skogsägarföreningarna ser det lite annorlunda ut 

organisationsmässigt. Södra är den enda av föreningarna som har en specifik arbetsgrupp 

som har hand om CSR-frågor, ingen av de andra föreningarna har någon speciell 

avdelning eller ansvarig som arbetar med hållbarhet. Föreningarna har alla någon som är 

miljöansvarig, men inte någon som ansvarar för ett bredare hållbarhetsområde.  

 

En förklaring till detta tror vi kan vara att aktiebolagen framförallt har större resurser att 

faktiskt tillsätta en specifik organisation för CSR-frågor, medan skogsägarföreningarna 

generellt sett är mindre företag än aktiebolagen och därför inte har samma ekonomiska 

förutsättningar som de större aktiebolagen. Med detta menar vi inte att 

skogsägarföreningarna är ”små” företag, Norrskog och Norra som är de minsta 

föreningarna omsatte vardera 1,8 miljarder kronor under förra året. I jämförelse med 

aktiebolagen är de dock ”små” företag då omsättningen där varierar mellan ca 19-90 

miljarder kronor. Med de siffrorna som bakgrund antar vi att aktiebolagen har större 

resurser att röra sig med än föreningarna. Detta skulle kunna vara en förklaring till att 

Södra, som är störst av skogsägarföreningarna och omsätter ungefär lika mycket som det 

minsta av aktiebolagen, också är den enda som har en specifik arbetsgrupp för 

hållbarhetsfrågor.  



62 
 

 

Dock anser både respondenterna från skogsägarföreningarna och aktiebolagen att 

betydelsen och vikten av att bedriva ett hållbarhetsarbete är väl förankrat i företagen och 

att det finns en medvetenhet hos ledning och chefer att det är viktigt att arbeta med CSR-

relaterade frågor. Hur väl implementerat begreppet CSR är hos företagen verkar däremot 

skilja sig åt. Respondenterna från aktiebolagen anser i större utsträckning att CSR är ett 

implementerat begrepp i hela organisationen medan skogsägarföreningarnas 

respondenter inte svarar på samma självklara sätt. Som vi nämnt ovan så uttrycker t ex 

Janne från Norrskog att själva tänket och arbetssättet som genomsyrar CSR finns i 

organisationen, men att just begreppet CSR inte används. Definitionssvårigheterna har 

här således försvårat för organiseringen av arbetet och försvårar även för att kunna avgöra 

hur pass implementerat begreppet eller förhållningssättet är. Hos Norrskog, Mellanskog 

och Norra håller man dock på att förbättra och arbetar med att föra ut hållbarhetsfrågor 

ännu mer i hela organisationerna. Skogsägarföreningarna verkar generellt anse att det 

finns både ett behov och en vilja att utveckla organisationen kring hållbarhetsarbete i 

framtiden. 

 

Vi tror att det finns en stark koppling mellan organisationsstrukturen och hur väl 

implementerat CSR är i företaget. En stark och tydlig organisation bidrar troligen till att 

begreppet sprids och förankras bättre inom företaget eftersom det då finns speciellt avsatt 

personal och funktioner som kan fokusera på att förmedla budskapet till de anställda. För 

att kunna skapa en mer ordnad organisation av hållbarhetsfrågor så krävs naturligtvis tid 

och resurser. Som nämnts ovan så tror vi att aktiebolagens större tillgång till resurser, 

framförallt ekonomiska resurser, underlättar för att bygga upp en strukturerad 

organisation som i sin tur hjälper till att implementera CSR i hela verksamheten. 

Forskning har visat att ha en specifikt ansvarig för CSR-frågor skapar stabilitet i arbetet 

samtidigt som att det bygger ett förtroende gentemot intressenterna (Pohl och Tolhurst, 

2010). Vi anser att skogsägarföreningarna har en stor förbättrings- och 

utvecklingspotential i det här avseendet.  

 

6.4 – Varför CSR-arbete? 

 
Varför arbetar då företagen med CSR? Den tidigare forskningen är, som vi nämnt otaliga 

gånger, mycket omfattande och svaren på frågan har både varit varierande och sträckt sig 

över många teori- och ämnesområden. Denna studies respondenter besvarade även de 

frågan på många olika sätt och vi fann både likheter och olikheter mellan de olika 

bolagsformerna.  

 

Alla aktiebolagen är överens om att det utifrån förekommer ett tryck från intressenterna 

att dels arbeta med hållbarhetsfrågor och dels att rapportera kring detta. Aktiebolagen 

verkar också alla ha ett intressentperspektiv och framhåller hur viktigt det är att föra en 

dialog med intressenterna för att veta vilka förväntningar de har på företaget. Två av 

aktiebolagen uttrycker även att det är intressenternas åsikter och vad de anser är viktigt 

att företaget jobbar med som utgör grunden för hållbarhetsarbetet. Intressentteorin 

framhåller att intressenter är väsentliga för företagets överlevnad och forskare som t ex 

Freeman (1984) och Donaldson och Preston (1995) uttrycker att företaget måste beakta 

de olika intressenternas anspråk för att kunna existera. Detta upplever vi att aktiebolagen 

har anammat i relativt stor utsträckning då de verkar vara väl medvetna om sina 

intressenter och deras olika förväntningar. Flera tidigare studier tyder på att det på många 
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sätt är fördelaktigt att arbeta med intressenterna och att hantera deras anspråk, t ex att det 

kan vara ekonomiskt fördelaktigt (Preble, 2005) eller att det kan skapa värde och 

konkurrensfördelar för företaget (Harrison et al., 2010). 

 

Ett företag måste också få samhällets godkännande för att kunna bedriva sin verksamhet 

(Deegan, 2002), vilket innebär att det är essentiellt att lyssna på intressenterna (som vi 

anser i stora drag kan sägas utgör stora delar av samhället) och ta hänsyn till de 

förväntningar som ställs för att företaget ska kunna upprätthålla sin legitimitet. 

Aktiebolagen upplever alla att deras intressenter förväntar sig att de ska arbeta med 

hållbarhetsfrågor och genom att göra just det så både tillmötesgår de intressenternas 

förväntningar samtidigt som det bidrar till att öka företagets legitimitet i samhället.  

 

Redan 1985 menade Ullman att företagets sociala prestanda och redovisning av sociala 

åtaganden kan fungera som verktyg för att hantera intressenternas olika krav. 

Aktiebolagen verkar göra just detta och uppger också att trycket från intressenternas sida 

har ökat på senare tid. Särskilt stort verkar trycket från investerarnas sida vara, vilket alla 

aktiebolag uppger flertalet gånger under intervjuerna. Mitchell et al. (1997) 

kategoriserade in intressenter efter hur ”framträdande” eller viktiga de anses vara från 

företagets sida. De ansåg att ju mer makt, legitimitet och brådskande anspråk intressenten 

besitter, desto viktigare och framträdande är intressenten och det är till dessa som 

företaget i första hand kommer att fästa sin uppmärksamhet. Även Ullman (1985) 

framhöll att intressenter som har makt över företaget, främst i form av att de kan 

kontrollera tillgången till resurser, är de som företaget främst strävar efter att tillgodose. 

 

Aktiebolagens investerare är en intressentgrupp som i högsta grad har makt över företaget 

och kontrollerar resurser som är essentiella för företaget. Utan investerare som tillskjuter 

finansiella medel och köper bolagets aktier fungerar inte verksamheten och företaget är 

därför beroende av att det faktiskt finns investerare som är villiga att satsa på pengar på 

det. Att aktiebolagen arbetar för att tillfredsställa investerarnas intressen blir därför 

väldigt naturligt och en överlevnadsfråga. Alla aktiebolagen uttrycker att investerarna är 

intresserade av CSR och vill att företaget arbetar med hållbarhetsfrågor. Genom att arbeta 

med dessa frågor tar företaget hänsyn till en viktig intressentgrupps intressen samtidigt 

som att det medverkar till att attrahera nya investerare. Vi anser också att rapporteringen 

här spelar en mycket stor roll eftersom det är ett viktigt verktyg för att göra investerare 

och andra intressenter medvetna om hållbarhetsarbetet. 

 

Som vi ovan är inne på behöver ett företag enligt legitimitetsteorin (Deegan, 2002) 

samhällets godkännande för att kunna bedriva sin verksamhet. Förutom att tillmötesgå 

intressenternas ökade krav på hållbarhetsarbete för ett erhålla legitimitet så nämner några 

respondenter från aktiebolagen fler, mer konkreta, legitimitetsskäl. Stina från 

BillerudKorsnäs säger t ex att företaget vill bli betraktad som en hållbar affärspartner och 

att göra affärer som är etiskt korrekta. Lars från Holmen menar att fastän 

miljöcertifieringarna är frivilliga så finns det ett tryck utifrån att företaget bör vara 

certifierat. Bansal och Roth (2000) fann också legitimitetsmotiv bland sina respondenter, 

dvs. att de uttryckte att företagen t ex var tvungna att ha miljöpolicys eftersom det krävs 

för att bli accepterad av samhället. 

 

Tidigare forskning (Bansal och Roth, 2000; van de Ven och Graafland, 2006; Babiak och 

Trendafilova, 2011) har belyst motiven till att arbeta med CSR ur främst två övergripande 

aspekter, ett moraliskt/etiskt motiv och ett strategiskt motiv. van de Ven och Graafland 
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(2006) fann i sin studie t ex en starkare koppling till det moraliska motivet än det 

strategiska. Vi upplever dock att våra respondenters motiv är blandade och att de uppger 

både moraliska och strategiska motiv. Lulu från SCA pratar om ett strategiskt motiv när 

hon säger att CSR är en del av arbetet för att skapa ekonomiskt värde för företaget, likaså 

gör Lars från Holmen då han uttrycker att företaget genom att engagera sig i CSR-frågor 

kan nå ut till fler investerare och därigenom stärka aktievärdet. Vi kommer i detta avsnitt 

inte gå närmare in på diskussionen kring konkret ekonomiska motiv att arbeta med CSR, 

utan den finns nedan i avsnittet 8.5. Andra strategiska motiv än de rent ekonomiska som 

framkom i vår studie var t ex att miljöcertifieringar ökar produkternas konkurrenskraft, 

en attraktivare arbetsplats leder till effektivare medarbetare vilket i sin tur innebär 

kostnadsbesparingar etc.  

 

Även skogsägarföreningarna lägger stort fokus på sina intressenter när de pratar om 

varför de väljer att arbeta med CSR. Det råder dock delade meningar bland 

respondenterna om det förekommer ett tryck från intressenternas sida eller inte. Till att 

börja med vill vi återigen nämna att aktiebolagen och skogsföreningarna inte har exakt 

samma intressenter, även om de flesta är desamma. Det som framförallt är den största 

skillnaden är ägarna, aktiebolaget ägs av sina investerare (aktieägarna) medan en 

skogsägarförening ägs av sina medlemmar som också är föreningens kunder och därmed 

har en dubbelroll. Kapitalförsörjningen fungerar således på olika sätt för företagen.  

 

Medlemmarna är den intressentgrupp som upprepade gånger nämns som en väldigt viktig 

att ta hänsyn till. Jonas från Norra uttrycker t ex att verksamheten handlar om att tillvarata 

medlemmarnas intressen och att föreningen är beroende av att medlemmarna vill arbeta 

med Norra. Han anser dock inte att det förekommer något speciellt tryck från 

medlemmarnas sida att arbeta med CSR, utan att de i första hand prioriterar andra frågor, 

som äganderätt och näringspolitik. Både Norrskog och Södra är inne på samma spår och 

upplever inget tryck från medlemmarnas sida utan instämmer i att dessa främst har andra, 

starkare, intresseområden. Mellanskog uttrycker det som att medlemmarna är intresserade 

av hållbarhetsfrågor, men då ofta mer konkreta frågor som rör det praktiska skogsbruket. 

Vi får dock uppfattningen att alla respondenter från föreningarna menar att medlemmarna 

självklart tycker det är viktigt med hållbarhetsaspekter och att skogsbruket bedrivs på ett 

hållbart sätt, men att medlemmarnas intressen är bredare än så och kanske främst rör mer 

enskilda intressen såsom regional skogspolitik etc.  

 

Att det inte förekommer någon större efterfrågan på att arbeta med CSR från 

medlemmarnas sida anser vi förmodligen utgör den största förklaringen till att 

skogsägarföreningarna arbetar mindre uttalat med CSR än aktiebolagen. Enligt 

intressentteorin och annan forskning (Donaldson och Preston, 1995; Freeman, 1984, 

m.fl.), bör företaget arbeta för att tillfredsställa sina intressenter, speciellt de intressenter 

som kan kontrollera resurser som är viktiga (Ullman, 1985) och de som har makt etc. över 

företaget (Mitchell et al., 1997). Med hänsyn till detta så är det inte konstigt att 

föreningarna idag inte fokuserar lika mycket på CSR som aktiebolagen. En väldigt stark 

intressentgrupp efterfrågar det inte i samma utsträckning som aktiebolagens 

motsvarighet, aktieägarna, gör. De intressen som medlemmarna prioriterar är också de 

som företaget i första hand enligt intressentteorin bör uppmärksamma.   

 

Förutom medlemmarna så har skogsägarföreningarna självklart andra intressentgrupper 

att ta hänsyn till. Från Mellanskogs håll nämner man ett ökat tryck från samhället i stort 

att arbeta med hållbarhet och även Norra håller med om att det på senare tiden blivit alltid 
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viktigare med tanke på de ”skandaler” som varit i skogsbranschen på senare tid. 

Skandalerna har medfört att det blivit extra viktigt att visa utåt att man tar dessa frågor på 

allvar. Föreningarna är här inne på legitimitetsskäl att arbeta med CSR, att de utåt sätt vill 

visa samhället att de är goda samhällsmedborgare. Södra nämner fackorganisationer som 

en intressentgrupp som har börjat efterfråga hållbarhetsarbete i större utsträckning och 

Mellanskog anser att det ökade intresset hos media har gjort att fokus på dessa frågor har 

ökat rent generellt.  

 

Liksom aktiebolagen tar respondenterna från skogsägarföreningarna också upp 

konkurrens som en faktor, dvs. ett strategiskt motiv. T ex Södra poängterar att marknaden 

är kraftigt konkurrensutsatt och både respondenterna från Norra och Mellanskog 

instämmer och säger att marknaden bidrar med ett tryck eftersom den i princip kräver att 

råvaran uppfyller vissa hållbarhetskriterier. Som vi nämnt ovan så har tidigare forskning 

(Babiak och Trendafilova, 2011 m.fl.) också visat att konkurrenskraft kan vara ett ganska 

vanligt bakomliggande motiv till att arbeta med CSR.  

 

Något vi finner intressant är att Roine från Södra nämner att företagets kunder i större 

utsträckning har börjat intressera sig för hållbarhetsaspekter. Han säger att Södras kunder 

förväntar sig att de i likhet med de större skogsaktiebolagen ska arbeta med CSR. 

Kunderna ställer därför samma frågor och förväntningar på Södra som de gör till ett 

börsnoterat företag, dvs. förväntningarna har ”spillt över” på Södra. Ingen av de andra 

föreningarna uppger att de känner av något liknande. Detta tror vi kan vara en följd av att 

Södra storleksmässigt är ungefär lika stora som de två mindre av de undersökta 

aktiebolagen och är avsevärt större än de övriga skogsägarföreningarna. Södra bedriver 

också en lite annorlunda verksamhet i och med att de har en egen massaindustri, som 

därför kan liknas mer vid aktiebolagens verksamhet än vid de andra 

skogsägarföreningarnas. På så sätt särskiljer sig Södra från resten av 

skogsägarföreningarna och detta är något som vi tror påverkar att de upplever att de 

förväntningar som finns på aktiebolagen också spiller över till dem.  

 

Sammanfattningsvis fann vi här både många likheter och skillnader mellan 

bolagsformerna. Den största skillnaden upplever vi är att aktiebolagen har en tydligare 

press på sig från sina intressenter att arbeta med CSR, vilket inte tycks finnas i samma 

omfattning för skogsägarföreningarna. Både aktiebolagen och föreningarna uppger att 

intressenterna och deras åsikter och förväntningar är otroligt viktigt att ta hänsyn till. 

Aktiebolagens intressenter och då framförallt den kanske allra mest betydelsefulla 

intressentgruppen, investerare eller aktieägare, efterfrågar CSR-arbete vilket 

skogsägarföreningarnas motsvarighet, medlemmarna, i dagsläget inte verkar göra i 

samma utsträckning. Ett företag bör enligt intressentteorin upprätta strategier och metoder 

för att hantera intressenternas förväntningar (Freeman, 1984, s. 26), vilket är det vi anser 

att båda bolagsformerna gör i och med deras CSR-strategier. Efterfrågar de viktigaste 

intressenterna CSR så lägger företaget ner mer resurser på att arbeta med CSR, i 

jämförelse med fallet då intressenterna främst har andra prioriteringsområden och 

företaget därför inte lägger ner lika mycket resurser på CSR-aktiviteter.  

 

Vi fann även flera olika motiv för företagen att arbeta med CSR. Både aktiebolagen och 

skogsägarföreningarna uppger legitimitetsskäl, andra moraliska motiv och strategiska 

motiv. De strategiska motiven, såsom konkurrenskraft, effektivitet etc., upplever vi 

förekommer oftare än de mer moraliska motiven, t ex att det är ”rätt” sak att göra. 

Framförallt aktiebolagen verkar anse att hållbarhetsarbetet är något som kan vara lönsamt 
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på lång sikt. Legitimitetsskäl nämns också av båda bolagsformerna men detta anser vi 

kan betraktas ur både en moralisk och strategisk aspekt. För att företaget ska kunna 

legitimera sin existens i samhället krävs det ofta att det ”gör något bra” och blir betraktade 

som en god samhällsmedborgare. När företaget är legitimerat av samhället så innebär det 

att de faktiskt kan bedriva sin verksamhet, vilket gör att vi anser att uppnå legitimitet 

också kan betraktas som strategiskt.     

 

6.5 - Kommunikation  

 
Till att börja med så kan vi här konstatera att aktiebolagen i dagsläget har kommit längre 

vad gäller kommunikationen av CSR-arbetet. Samtliga aktiebolag har specifika 

hållbarhetsredovisningar eller information om CSR-aktiviteter integrerat i den vanliga 

årsredovisningen och uppnår, enligt GRI-standard, minst A-nivå i sin rapportering. Bland 

skogsägarföreningarna är det endast Södra som rapporterar sitt arbete i en 

hållbarhetsredovisning. De andra föreningarna har en del information i sina 

årsredovisningar, men inte alls i lika stor omfattning som aktiebolagen. Även 

informationen om hållbarhetsarbetet på företagens hemsidor skiljer sig åt. I överlag finns 

det relativt begränsad information att tillgå på skogsägarföreningarnas hemsidor medan 

aktiebolagen publicerar mängder av information och fakta om olika aspekter av CSR-

arbetet. Detta bekräftades också till stor del av respondenterna då skogsägarföreningarna 

själva nämnde att kommunikationen av CSR har varit mindre bra och kan behöva 

förbättras i framtiden.  

 

Trots att skogsägarföreningarna inte kommunicerar ut sitt arbete i lika stor utsträckning 

som aktiebolagen så är de ändå eniga om att kommunikationen är viktig och att den bidrar 

till att skapa en bra bild av företaget gentemot intressenterna. Detta går också i linje med 

vad tidigare forskning har funnit, där t ex Morsing och Schultz (2006) anser att CSR-

rapportering oftast ger mestadels positiva reaktioner från intressenter och att det kan bidra 

till att stärka företagets legitimitet. Även Deegan (2002) skriver att kommunikationen av 

CSR-aktiviteter kan fungera som ett verktyg för att öka legitimiteten. Roine från Södra 

uppger t ex att det är extra viktigt att kommunicera ut hur verksamheten sköts med tanke 

på det dåliga rykte skogsbruket fått på senaste tiden.  

 

Även aktiebolagen håller med om att kommunikation av CSR är väldigt viktigt och är 

inne på legitimitetsskäl, t ex pratar respondenterna från Holmen, SCA och 

BillerudKorsnäs om att rapportering är viktigt eftersom det kan hjälpa till att skapa en bra 

bild av företaget hos intressenterna och stärka företagets varumärke. Stina från 

BillerudKorsnäs uttrycker det som att det inte är någon mening att bara arbeta i det tysta 

med dessa frågor, utan att det måste kommuniceras utåt att företaget arbetar med CSR.  

Vidare nämner både Morsing och Schultz (2006) och Arvidsson (2010) i sina studier att 

företag inte vill framstå som dåliga i olika CSR-rankingar och att de därför rapporterar 

om hållbarhetsarbete flitigt för att undvika detta. Detta är någonting som Lars från 

Holmen är inne på när han berättar att Holmen till en början bara uppnådde GRI:s B-nivå 

och att de då kände sig motiverade att utvecklas och bli så pass bra att de nådde A-nivån.  

 

Lite mer specifikt vad gäller intressenterna fann vi här flera skillnader mellan 

aktiebolagen och skogsägarföreningarna. Aktiebolagen uppgav alla att deras intressenter 

efterfrågar transparens och att kommunikation om CSR-arbete är betydelsefull och 

eftertraktad. Respondenterna uppgav också att trycket och förväntningarna från 
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intressenternas sida har ökat den senaste tiden. Arvidssons (2010) studie pekade på 

samma sak, intressenternas förväntningar inom CSR-frågor och transparens från 

företagens sida har ökat. För skogsägarföreningarna verkar däremot inte finnas samma 

tryck från intressenterna att öka kommunikationen. Som vi nämnt ovan framhåller 

forskningen inom intressentområdet att det är viktigt att företaget tar samtliga intressenter 

i beaktning och försöker tillmötesgå deras intressen, vilket kan tänkas utgör en förklaring 

till varför aktiebolagen kommunicerar sitt CSR-arbete i större utsträckning. 

Skogsägarföreningarnas intressenter verkar helt enkelt inte efterfråga rapportering på 

samma sätt som aktiebolagen upplever att deras intressenter gör. Exempelvis Norra 

uppgav att det inte finns något starkt tryck från medlemmarnas sida att företaget ska börja 

hållbarhetsredovisa, utan att de i första hand ställer andra krav på föreningen. Södra var 

den enda skogsägarföreningen som nämnde att de upplevt ett visst ökat intresse för CSR-

relaterade frågor från intressenter.  

 

För aktiebolagen verkar det speciellt vara en intressentgrupp, investerare, som uppges 

efterfråga hållbarhetsrapportering, vilket t ex både Stina från BillerudKorsnäs och Lulu 

från SCA poängterar. Som nämnts ovan i diskussionsavsnittet är investerarna en 

livsviktig intressentgrupp för aktiebolagen och att tillfredsställa dessa är starkt 

prioriterade. Om företaget inte sköter sitt hållbarhetsarbete väl kan det mycket väl leda 

till att investerare väljer att satsa sina pengar i andra, mer hållbara, företag. Detta är 

självklart ett stort kommunikationsmotiv för aktiebolagen som de ekonomiska 

föreningarna saknar i samma utsträckning och vi anser att det kan vara en förklaring till 

att aktiebolagen lägger ned större resurser och har kommit längre med CSR-

kommunikationen.  

 

Utöver detta verkar även företagens kommunikationsstrategi skilja sig en aning. Morsing 

och Schultz (2006) anser att CSR-kommunikationen fungerar bäst när företagets 

intressenter involveras och det förs en tvåvägskommunikation. Detta är någonting som t 

ex Stora Enso och SCA jobbar med i form av materialitetsanalyser, där en dialog skapas 

med intressenterna genom undersökningar, intervjuer, workshops etc. med syfte att 

kartlägga vad som är viktigt för dem. Även de andra två aktiebolagen arbetar med 

intressentdialoger men benämner det inte som just materialitetsanalyser i likhet med SCA 

och Stora Enso. De kommunicerar också med sina intressenter genom 

hållbarhetsredovisningar, årsredovisningar, information på hemsidor eller utskick i sina 

medlemstidningar. Detta behöver dock inte vara fel, vilket Branco och Rodrigues (2004) 

påpekar när de skriver att årsredovisningen anses vara det viktigaste dokumentet i 

kommunikationen. De refererar dock också till Roberts (1991) som ansåg att 

årsredovisningen inte bör vara den enda kommunikationskanalen som företag använder 

sig utav.  

 

Ingen av skogsägarföreningarna genomför något som kan liknas vid det aktiebolagen 

kallar för materialitetsanalyser utan nämner istället att interaktionen med intressenterna 

sker genom medlemstidningar, skogsdagar eller andra träffar, årsbokslut etc. Flera av 

dessa metoder kan definitivt betraktas som tvåvägskommunikation, men verkar bara inte 

ske på exakt samma sätt som hos aktiebolagen eller att de väljer att kalla det för olika 

saker. Återigen tror vi att denna skillnad beror på att de olika bolagstyperna har olika 

slags intressenter som företagen har anpassat kommunikationen efter. Arvidssons (2010) 

studie pekade också på att det är viktigt att lyssna till intressenterna för att höra vilken 

information de vill ha och sedan anpassa kommunikationen efter det.  
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Pohl och Tolhurst (2010) nämner att det är viktig att CSR-arbetet är väl fungerande innan 

det kommuniceras och menar på att om företag kommunicerar ut saker som inte stämmer 

så finns det en risk att det uppfattas som ”greenwashing”. Detta begrepp innebär att 

företaget försöker förmedla en förskönad bild av sig själva, vilket istället ofta kan ge 

negativa effekter. Janne från Norrskog berörde detta ämne när han förklarade att de 

känner att arbetet först måste vara förankrat inom företaget innan de kan kommunicera ut 

det externt. Vi får uppfattningen att detta skulle kunna vara ytterligare en anledning till 

att de skogsägarföreningarna inte kommunicerar i samma omfattning som aktiebolagen, 

CSR-arbetet är helt enkelt inte lika uttalat eller förankrat i verksamheten. Vi tror således 

att kommunikationens utsträckning har ett samband med hur omfattande företagets CSR-

organisation är och där har aktiebolagen generellt kommit längre. Begreppet är mer 

implementerat hos aktiebolagen vilket i sin tur innebär att de kanske är mer mogna att 

kommunicera CSR-arbetet externt.   

 

Sammanfattningsvis verkar det som att samtliga företag anser att kommunikation av 

CSR-arbete är viktigt. Däremot är det tydligt att aktiebolagen generellt kommunicerar i 

en betydligt större utsträckning och vi tror oss funnit flera förklaringar till detta. Vi har 

iakttagit och argumenterat för att skillnaden dels kan beror på att aktiebolagen har starkare 

incitament att kommunicera eftersom deras intressenter, speciellt investerare, förväntar 

sig det. Eftersom intressenterna är så pass betydelsefulla för samtliga företag så anser vi 

att kommunikationsgraden till stor del beror på vad intressenterna förväntar sig och vad 

de tycker är viktigt. I detta avseende verkar det som att aktiebolagens intressenter önskar 

kommunikation i större utsträckning, vilket även avspeglar sig på hur kommunikationen 

ser ut i dagsläget.  

 

Andra förklaringar kan vara att aktiebolagen har en starkare och mer väl implementerad 

organisation kring CSR och hållbarhetsarbete. Framförallt så verkar begreppet CSR vara 

mer använt hos aktiebolagen, dvs. att de uttryckligen kallar det de gör för 

hållbarhetsarbete eller CSR-arbete, vilket gör att de faktiskt har ett mer konkret begrepp 

att kommunicera om. Vi noterar också att den enda skogsägarföreningen som redovisar 

specifikt kring hållbarhetsarbete och ger ut en hållbarhetsredovisning är Södra, vilket är 

den förening som är klart störst och har en verksamhet som något mer liknar 

aktiebolagens jämfört med de andra föreningarna.  

 

6.6 - Ekonomiska effekter  

  

När det kommer till de ekonomiska effekterna av att arbeta med CSR så verkar 

aktiebolagen och skogsägarföreningarna vara rörande överens. Alla respondenter uppgav 

att det är oerhört svårt att mäta den ekonomiska effekten och att det därför inte går att 

kvantifiera i kronor och ören hur mycket företaget tjänat eller spenderat på CSR-

aktiviteter. Janne från Norrskog uttryckte det till och med som att effekten är omöjlig att 

mäta, vilket till viss del kan sägas stämmer överens med vad forskare inom området anser. 

Dels har forskare som själva kvantitativt undersökt sambandet mellan CSR och lönsamhet 

kritiserat resultaten och kallat dem för ofullständiga etc. (Margolis och Walsh, 2003) och 

dels anser forskare att definitionssvårigheten av begreppet CSR gör det i princip omöjligt 

att mäta i dagsläget (van Marrewijk, 2003).  Även om forskningen är väldigt omfattande 

och till stor del haft inkonsekventa resultat så hävdar ändå t ex Beurden och Gössling 

(2008, s. 418) att majoriteten av resultaten visar på ett positivt samband mellan CSR och 
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företagets lönsamhet, åtminstone med i den aspekten att det inte förstör värde för 

företaget, utan snarare tvärtom.  

 

Att hållbarhetsarbete inte förstör värde utan snarare skapar värde för företaget är däremot 

något som våra respondenter är slående överens om. Trots problematiken med att mäta 

de konkreta effekterna så är respondenter ändå övertygade om att CSR har en positiv 

ekonomisk påverkan på deras företag inom vissa något mer mätbara områden. Några lite 

mer konkreta fördelar som nämns är bl. a att CSR-aktiviteter kan generera 

konkurrensfördelar, leda till effektivisering, öppna möjligheter till nya marknader, samt 

ge mer motiverade anställda. Andra exempel som tas upp är att CSR-relaterade åtgärder, 

t ex olika miljöcertifieringar, energieffektiviseringar eller en miljövänligare produktion 

av pappersmassa ofta kan innebära kostnadsreduceringar eller en mer efterfrågad produkt 

som går att ta sälja till ett högre pris. Tidigare forskning har också visat på liknande 

resultat då man t ex funnit att CSR-aktiviteter har en positiv effekt på företagets image, 

kundnöjdhet och de anställdas arbetsmoral (Lindgreen et al., 2009, s. 311).  

 

Något som vi redan nämnt ett flertal gånger i diskussionsavsnittet och som i allra högsta 

grad påverkar företaget ekonomiskt är relationen mellan CSR och investerare. Självklart 

är det en positiv ekonomisk effekt för aktiebolagens lönsamhet att investerare beslutar sig 

för att investera pengar i företaget och tillskjuter medel som företaget inte skulle överleva 

utan. Respondenterna från aktiebolagen uppger att investerare efterfrågar information om 

hållbarhet och CSR-aspekter och även tidigare forskning pekar på att investerare i allt 

högre grad tar hänsyn till sådana aspekter (Hockerts och Moir, 2004). Intressant nog är 

det endast Södra av skogsägarföreningarna som nämner att deras finansiärer, t ex banker, 

är intresserade av samma information. Forskning har t ex visat på att banker också i allt 

större utsträckning tittar på miljö- och hållbarhetsaspekter vid kreditgivningsbeslut 

(Coulson och Monks, 1999) och att de även kan erbjuda sämre räntevillkor till företag 

som ligger i riskzonen med hållbarhetsarbetet (Gloss och Roberts, 2011). Att döma av 

intervjuerna är detta inte något som är kännbart för våra respondenter från 

skogsägarföreningarna än, men vi anser att det med tanke på utvecklingens gång och 

forskning är troligt att det kan komma att påverka kreditvillkor i framtiden. Det kommer 

då att bli än viktigare för företag att arbeta med CSR ur en ekonomisk synvinkel.  

 

Något som alla respondenter är slående överens om är att de alla anser att bedriva en 

hållbar verksamhet och att arbeta med CSR bidrar till en positiv ekonomisk effekt på lång 

sikt. Respondenterna från både aktiebolagen och skogsägarföreningarna säger alla att de 

är övertygade om att det är ett måste att ta hänsyn till dessa frågor för att företaget ska 

kunna överleva i framtiden. Detta trots att ingen av respondenterna har några siffror eller 

konkret underlag att basera sig på. I tidigare intervjustudier har liknande åsikter också 

framkommit bland respondenterna, t ex i Lindgreen et al.’s (2009, s. 318-319) studie 

trodde 70 % av respondenterna att CSR har en positiv ekonomisk långsiktig effekt, medan 

bara 7 % trodde att det inte hade det. Resultaten i Juholins (2004, s. 29) undersökning 

visade på att respondenterna ansåg att CSR-arbete kan öka lönsamheten på lång sikt och 

att de således fanns att ekonomiskt motiv till att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt.  

 

Sammanfattningsvis fann vi inte några större skillnader mellan hur aktiebolagen och 

skogsägarföreningarna betraktar de ekonomiska effekterna av CSR. Alla respondenter 

var rörande överens om att det är svårt att konkretisera och kvantifiera en ekonomisk 

effekt i kronor och ören. Samtidigt var de ändå alla övertygade om att CSR och 

hållbarhetsarbete är nödvändigt och krävs för att företaget ska kunna överleva i framtiden. 
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Att arbeta med CSR framställs som otroligt viktigt, Per från Mellanskog uttrycker det 

som att det inte fungerar att ett företag lever utanför ”systemet” utan att det måste anpassa 

sig till omgivningen och de rådande förväntningarna. Respondenterna nämner också mer 

konkreta och kortsiktiga ekonomiska effekter, såsom energibesparingar och mer 

attraktiva produkter, men generellt verkar de alla anse att CSR framförallt påverkar 

företagets ekonomi på lång sikt.   

 

6.7 - Framtiden  

 
Såväl respondenterna från aktiebolagen som skogsägarföreningarna uttrycker att det alltid 

går att förbättra hållbarhetsarbetet. Bland aktiebolagen är det dock endast Kenneth från 

Stora Enso som nämner mer konkreta förbättringsområden, medan de övriga aktiebolagen 

mer konstaterar att det generellt alltid går att bli bättre på det man gör. Två av 

aktiebolagen genomgick vid intervjutillfället både större och mindre omstruktureringar 

vilket bidrog till att respondenterna verkligen pekade på att företaget var på väg att 

förbättra sig även gällande CSR. 

 

Skogsägarföreningarna lyfte däremot fram flera specifika förslag till förbättringar i 

intervjuerna. Det som nämndes var alltifrån att de strävar mot en förbättrad och ökad 

kommunikation, att CSR-tänket bör spridas bättre inom organisationen, att CSR-

begreppet bör bli tydligare i framtiden för att arbetet ska kunna utvecklas och lättare 

implementeras. Föreningarnas respondenter uppgav också att de tror att fokus på CSR 

och trycket utifrån att arbeta på ett hållbart sätt kommer att öka i framtiden. Oerhört 

mycket forskning, rapporter, artiklar etc. pekar åt samma håll, CSR har ökat i betydelse 

under åren och kommer att fortsätta göra det (Carroll, 1999; Frostenson och Borglund, 

2006).   

 

Det verkar med andra ord som att båda bolagsformerna är överens om att ett företag aldrig 

blir fulländat i arbetet och att utveckling hela tiden är möjlig. Vi tror att anledningen till 

att skogsägarföreningarna kan räkna upp fler konkreta exempel på saker som kan 

förbättras kan bero på att de i dagsläget inte har ett lika uttalat CSR-arbete som 

aktiebolagen har. Framöver vill de t ex förbättra organisation, kommunikation och 

implementering av CSR i företaget, vilket tyder på att de i dessa avseenden kan anses 

ligga steget efter aktiebolagen. Kommunikationen verkar framförallt vara det som många 

av föreningarna anser kan och bör förbättras. Eftersom de också tror att CSR kommer bli 

allt viktigare i framtiden så kommer det förmodligen leda till att de lägger större resurser 

på dessa aktiviteter framöver, och på så sätt har möjlighet att utveckla just kommunikation 

och organisation kring CSR. 

 

Respondenterna från aktiebolagen verkar själva anse att de har kommit långt i sitt CSR-

arbete, men att det alltid går att förbättra vissa aspekter. Vi tror att det är anledningen till 

att de flesta av aktiebolagen inte på rak arm nämner något särskilt som de saknar eller kan 

förbättra. Av intervjuerna att döma är de dock noga med att påpeka att intressenternas 

förväntningar är mycket viktiga, vilket också kan vara en förklaring till att det är lite svårt 

att i dagsläget veta vad som bör förbättras i framtiden. Allteftersom intressenternas 

prioriteringar och åsikter förändras måste företaget utveckla sitt hållbarhetsarbete för att 

kunna tillfredsställa de nya förväntningarna i samhället och bland olika intressentgrupper.  

Okoye (2009, s. 623) skriver att begreppet CSR:s sociala konstruktion är just det som gör 

att begreppet hela tiden förändras i takt med att samhällets förväntningar och värderingar 
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ändras. Alla företagen måste vara beredda på de hela tiden utvecklas och anpassa sig för 

att inte tappa sin legitimitet (Deegan, 2002). Vi får intrycket av att våra respondenter är 

väl medvetna om detta och därför uttrycker att det alltid går att förbättra sig i framtiden.  
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7. Slutsatser 
 

Den sista fasen i bearbetning av kvalitativa data som Yin (2011) tar upp är att dra 

slutsatser. Oavsett vilken studie som genomförs så bör samtliga ha en eller flera slutsatser 

och det förekommer främst fem olika sätt forskaren kan dra slutsatser på (Yin, 2011, s. 

220). Ett av alternativen är att forskaren drar slutsatser genom att komma fram till nya 

begrepp, teorier eller upptäckter om människans sociala beteende. Andra alternativ kan 

innebära att slutsatserna kan dras genom att forskaren efterfrågar vidare forskning inom 

området eller genom att tidigare forskning och teorier ifrågasätts (Yin, 2011, s. 221; 223). 

 

Här vill vi inledningsvis påminna läsaren om studiens syfte, vilket är att undersöka om, 

och i så fall hur, CSR-arbetet skiljer sig mellan aktiebolagen och de ekonomiska 

föreningarna i den svenska skogsbranschen. Vi avser därmed att öka förståelsen främst 

för varför företagen arbetar med CSR, samt hur CSR betraktas, implementeras och 

kommuniceras i dessa företag. Problemfrågeställningen som vi med studien försöker 

besvara är: Finns det några skillnader mellan aktiebolagens och skogsägarföreningarnas 

CSR-arbete, vilka är i så fall dessa och vad kan de bero på? 

 

Först och främst konstaterar vi att det både föreligger skillnader och likheter mellan 

aktiebolagen och skogsägarföreningar avseende CSR- och hållbarhetsarbete. Alla 

företagen arbetar i någon utsträckning med CSR eller frågor som faller under 

hållbarhetsarbete, bara att de benämner det vid olika saker. Respondenterna från båda 

bolagsformerna är också rörande överens om att arbeta med dessa frågor är mycket viktigt 

och rentav en förutsättning för att ett företag i dag ska kunna överleva på lång sikt. De 

tror även att vikten av att bedriva en hållbar verksamhet ur ett ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt perspektiv kommer att bli större och öka i betydelse i framtiden. Tidigare 

forskning har visat på samma tendens, CSR-området och hållbart företagande har blivit 

allt mer utforskat från flera olika infallsvinklar. Respondenterna uppger alla att det är 

otroligt svårt att mäta de ekonomiska effekterna av CSR-aktiviteter, men att de är 

övertygade om att det i ett långsiktigt perspektiv kommer att generera något positivt för 

företaget.  

 

De största skillnaderna vi observerat är hur de olika företagen upplever ett tryck utifrån, 

från t ex samhället eller andra intressenter, att arbeta med CSR. Aktiebolagens 

intressenter förväntar sig att företaget både ska arbeta med hållbarhetsfrågor och 

rapportera om det. Investerare är den intressentgrupp som uppges vara den som har störst 

intresse av detta. Tidigare forskning har visat på att företag i första hand tenderar att 

tillfredsställa de intressenter som har makt och möjlighet att kontrollera företagets 

tillgång till väsentliga resurser. Aktiebolagens investerare är en intressentgrupp som i 

synnerhet besitter denna förmåga och vi tror därför att detta kan vara en av de förklarande 

faktorerna till att aktiebolagen arbetar med CSR. Respondenterna från 

skogsägarföreningarna uppger däremot inte att det föreligger något speciellt tryck från 

deras intressenter att arbeta med CSR. Här nämns speciellt medlemmarna som en viktig 

intressent att ta hänsyn till, en intressentgrupp som i likhet med aktieägarna också har 

möjlighet att kontrollera viktiga resurser för skogsägarföreningarna. Utan att säga att 

medlemmarna inte tycker det är viktigt med hållbarhetsfrågor så uttrycker respondenterna 

att medlemmarna i första hand har andra prioriteringsfrågor som rör den enskilde, t ex 

regionala skogspolitiska frågor. Aktieägarnas och medlemmarnas olika förväntningar tror 

vi utgör en mycket stor förklaringsfaktor till varför bolagsformernas CSR-arbete skiljer 

sig åt.   
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Det föreligger också fler skillnader mellan aktiebolagen och skogsägarföreningarna. Vi 

vill påstå att aktiebolagen generellt har kommit längre än skogsägarföreningarna när det 

kommer till organisation, implementering och kommunikation av CSR-frågor. Här vill vi 

dock också påminna läsaren om en av studiens avgränsningar, nämligen att vi inte 

undersökt vad exakt respondenterna utför för CSR-aktiviteter i praktiken. När vi uttrycker 

att aktiebolagen generellt har kommit längre än skogsägarföreningarna med CSR-arbetet, 

så menar vi följaktligen inte att om den ena företagsformen i praktiken arbetar med CSR 

mer eller mindre än den andra företagsformen, utan att de kommit längre i de avseenden 

som vi studerat, t ex organisation, implementering och kommunikation 

 

De tre ovannämnda skillnaderna tror vi alla har en koppling till att de olika 

bolagsformernas intressenter i huvudsak inte har samma förväntningar på företagen. Att 

aktiebolagens intressenter efterfrågar CSR-arbete har förmodligen lett till att aktiebolagen 

haft ett behov av organisering kring arbetet. De har i större utsträckning en mer 

organiserad verksamhet med t ex speciella CSR-avdelningar eller arbetsgrupper. Genom 

en tydligare organisation tror vi att det har blivit lättare för aktiebolagen att implementera 

begreppet CSR i företaget och till de anställda, vilket skogsägarföreningarna uppger är 

ett problem för dem. Ett väl implementerat begrepp, en tydlig organisering samt ett tryck 

utifrån får i sin tur följden att aktiebolagen kommunicerar om sitt hållbarhetsarbete 

avsevärt mer än vad majoriteten av skogsägarföreningarna gör. Vi vill med detta påstå att 

alla dessa faktorer hänger samman och på så sätt kan förklara varför aktiebolagen kommit 

längre i sin CSR-process än föreningarna.  

 

Ytterligare en aspekt som vi diskuterat är att de undersökta aktiebolagen generellt är större 

företag sett till t ex både antalet anställda och omsättning. Med andra ord så har de större 

ekonomiska resurser att faktiskt tillsätta för att kunna tillgodose intressenternas krav och 

t ex inrätta specifika hållbarhetsavdelningar i organisationen. Detta kan självklart också 

vara en förklaringsfaktor till att aktiebolagen har kommit längre med CSR-arbetet än 

skogsägarföreningarna.  

 

Sammanfattningsvis har vi konstaterat både likheter och skillnader mellan aktiebolagen 

och föreningarna avseende CSR- och hållbarhetsarbete. Den mest framstående 

skillnaden, som vi också tror hjälper till att förklara de andra skillnaderna som påvisats, 

är att aktiebolagens intressenter i större utsträckning än skogsägarföreningarnas förväntar 

sig att företaget ska arbeta med dessa frågor. Alla respondenter är dock överens om att 

hållbarhetsfrågor har hög prioritet och nödvändiga att ta hänsyn till för att företaget ska 

kunna överleva på lång sikt. Även om respondenterna inte kan bedöma en konkret 

ekonomisk effekt av CSR-aktiviteter så tror de alla att det kommer vara ekonomiskt 

fördelaktigt för företaget i ett långsiktigt perspektiv.  
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8. Rekommendationer 
 

Utifrån diskussionen och slutsatserna ovan vill vi avslutningsvis lämna några 

rekommendationer till respondenterna.  

 

Både tidigare forskning och samtligt respondenters svar i denna studie tyder på att CSR 

och hållbarhet är någonting som kommer att bli allt viktigare i framtiden. Som vi 

konstaterat ovan ligger skogsägarföreningarna något efter aktiebolagen i arbetet och med 

tanke på detta är det för oss en självklarhet att skogsägarföreningarna bör börja förbereda 

sig för denna utveckling. Genom att avsätta mer resurser i både form av finansiella medel 

och personal så kan föreningarna börja strukturera upp verksamheten avseende CSR och 

t ex inrätta arbetsgrupper eller ansvariga för hållbarhetsfrågor. Vi tror att det är en 

grundförutsättning för ett väl fungerande CSR-arbete är att ha en stark organisation och 

struktur bakom sig. Detta kan bidra till att det blir lättare att implementera själva 

begreppet inom hela organisationen så att alla anställda medvetengörs om vikten av att 

arbeta med dessa frågor. Efter att budskapet förmedlats inom det egna företaget på ett 

tydligt sätt så kan det börjas kommunicera ut externt. Vi tror att även 

skogsägarföreningarna kommer känna av en ökad efterfrågan på CSR-rapportering från 

sina intressenter i framtiden, och genom att börja ”i rätt ände” med 

organisationsstrukturen först så tror vi att det kommer skapa goda förutsättningar för att 

kunna möta den kommande efterfrågan.  

 

Angående aktiebolagen så anser vi att de generellt kommit längre i CSR-arbetet, vilket 

medför att det är svårare att komma med tydliga rekommendationer för framtiden. Vi 

rekommenderar dock att de bör fortsätta framåt för att hela tiden utveckla sitt arbete. Som 

konstaterats tidigare i studien så är CSR ett ämnesområde som hela tiden förändras över 

tiden och därför kommer även intressenternas förväntningar och krav på företagen att 

förändras. Att fortsätta genomföra tydliga intressentdialoger för att ständigt hålla sig 

uppdaterade om dessa förändringar är därför en bra metod.  
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9. Förslag till framtida forskning 
 

Under studiens gång har vi iakttagit några ytterligare infallsvinklar av ämnet CSR som 

denna studie inte fokuserat på, men som vi ändå anser vore intressant att studera. Av olika 

anledningar har vi själva valt att inte undersöka dessa aspekter närmre, t ex på grund av 

studiens tidsbegränsning eller att studiens syfte och omfattning då skulle ha blivit alltför 

bred.  

 

Först och främst anser vi att forskare med större resurser, både tid och ekonomiska, hade 

kunnat utveckla vår studie. Som nämns i avsnittet avgränsningar så behandlar inte denna 

studie vad exakt respondenterna gör i verkligheten i sitt CSR-arbete. Vi går inte närmare 

in på konkreta aktiviteter eller åtgärder som faktiskt utförs i praktiken. För att det ska vara 

relevant att studera detta anser vi att det måste vara möjligt för forskaren att kunna 

konfirmera det respondenterna säger att de faktiskt gör. På så sätt hade det varit möjligt 

att kritiskt granska om företagens uppgifter stämmer överens med hur det ser ut i 

verkligheten, vilket vi själva anser skulle vara intressant att veta. Genom att göra en sådan 

studie skulle det vara möjligt att fastställa om, och i så fall hur de olika bolagsformernas 

faktiska och praktiska hållbarhetsarbete ser ut och skiljer sig åt.  

 

Det skulle även vara intressant att undersöka CSR i skogsbranschen ur någon av 

intressenternas perspektiv. Bland annat hade man kunnat fråga anställda hos företagen 

hur mycket de känner till om CSR-arbetet, eller om CSR bara är någonting som är 

förankrat i ledningen. Även andra intressenter såsom t ex investerare eller medlemmar i 

skogsägarföreningar kunde vara andra tänkbara infallsvinklar på vidare forskning. På så 

sätt kan man skapa en ännu bredare uppfattning om hur CSR ter sig i branschen än vad 

denna studie bidrar med.   

 

Eftersom CSR faktiskt är ett frivilligt arbete för företagen så anser vi att frågan om varför 

de ändå väljer att arbeta med CSR är ytterst relevant. Detta är en fråga som även stora 

delar av denna studie har kretsat kring, men vi anser ändå att det finns både nya och andra 

infallsvinklar att ta utgångspunkt i. Ett exempel på en sådan aspekt, som tidigare 

forskning (Quazi, 2003; Hemingway och Maclagans, 2004) också visat kan påverka CSR-

arbete är chefernas utbildning och deras personliga värderingar. Spelar ledning och 

chefers egna värderingar och bakgrund in i beslutet att arbeta med hållbarhetsfrågor i mer 

eller mindre omfattning? Det finns även många fler intressanta infallsvinklar avseende 

bakomliggande motiv till CSR-arbete som vi i denna studie inte har fokuserat på men som 

vi hoppas att framtida forskning skulle kunna belysa.   
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10. Sanningskriterier  
 

Inom kvantitativ forskning används ofta begreppen reliabilitet och validitet när kvalitén 

i en undersökning ska bedömas. Bryman (2008, s. 351) nämner dock att det är vanligt att 

kvalitativa forskare anser att dessa inte passar in på kvalitativa studier och att det därför 

ofta är begreppen tillförlitlighet och äkthet som används när en kvalitativ undersökning 

ska bedömas. (Bryman, 2008, s. 352-353)   
 

10.1 - Tillförlitlighet 
 

Tillförlitligheten delas upp i fyra underrubriker; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjligheten att styrka och konfirmera. (Bryman, 2008, s. 354)  

 

10.1.1 – Trovärdighet  

 

Hur verkligheten ser ut kan ibland ha flera olika förklaringar. I dessa fall är det 

trovärdigheten i de olika förklaringarna som avgör i vilken utsträckning som de blir 

accepterade av allmänheten. Trovärdighet skapas dels genom att forskningen utförs efter 

gällande regler. Utöver detta ökar trovärdigheten även genom att man försöker säkerställa 

att tolkningen av respondenternas svar är korrekta och att de speglar dennes åsikter, vilket 

kan uppnås genom att tolkningarna skickas tillbaka till respondenterna för bekräftelse. 

Detta kallas för respondentvalidering. (Bryman 2008, s. 354-355)  

 

För att säkerställa att tolkningarna av intervjuerna varit korrekta så har vi använt oss av 

respondentvalidering. Efter sammanställning av materialet från intervjuerna skickade vi 

tillbaka det till respektive respondent så att de fick läsa igenom och se till så vi inte gjort 

några felaktiga tolkningar av deras svar. Några mindre korrigeringar gjordes i ett par av 

sammanställningarna, vilket mestadels handlade om förtydliganden. I övrigt var 

respondenterna nöjda med det vi hade presenterat, det som redovisats i empirin har 

således blivit godkänt utav personerna som vi har intervjuat. Vi hoppas och tror att detta 

har bidragit till att göra studien trovärdig, eftersom att risken för missförstånd minimerats 

och vår analys kan byggas på ett material som validerats av de intervjuade personerna. 

 

10.1.2 - Överförbarhet 

 

Bryman (2008, s. 355) skriver att kvalitativ forskning endast undersöker en koncentrerad 

del, vilket snarare ger en djup förståelse av en viss miljö än en bred förståelse av hela 

verkligheten. Vidare hänvisar Bryman (2008) till Guba och Lincoln (1994) som menar 

att en utförlig beskrivning ger utomstående forskare möjligheten att själva avgöra om 

resultaten i studien är överförbara även till andra miljöer. (Bryman 2008, s. 355)  

  

Vi har försökt vara så tydliga som möjligt när den undersökta miljön presenterats. Först 

och främst förklaras i inledningskapitlet vad vi anser som den svenska skogsbranschen, 

detta för att förklara för läsaren exakt vad vilken miljö vi avser att studera. Utöver det har 

vi även presenterat och beskrivit de undersöka företagen, samt vilka befattningar de 

intervjuade personerna har. Vi har även redogjort för hur intervjuerna genomförts och 

vilka brister som kan ha förekommit i samband med dem.  
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10.1.3 - Pålitlighet 

 

Bryman (2008, s. 355) refererar till Guba och Lincoln (1994) som påstår att andra forskare 

ska kunna bedöma huruvida studien har anammat ett granskande synsätt eller inte. För att 

kunna göra denna bedömning krävs det att studiens tillvägagångssätt förklaras ingående, 

där allt ifrån problemformulering till val av analysmetod ska redogöras för.   

 

Tillvägagångssättet i studien har följt en forskningsmetodik som är väl ansedd och 

beprövad av forskare. Hela processen presenteras i de två metodkapitlen för att ge läsarna 

en bild över studiens upplägg. Tillvägagångssättet har granskats under två seminarier med 

hjälp av andra studenter som gett sina åsikter om hur vi kunnat göra för att förbättra och 

tydliggöra studien. Under dessa seminarier har även vår handledare varit närvarande och 

han har även löpande under arbetets gång kommit med feedback för att hjälpa oss. Vi 

anser att detta bidragit till att göra studien mer pålitlig. 

 

10.1.4 – Möjlighet att styrka och konfirmera 

 

Bryman (2008, s. 355) skriver att det inte går att genomföra en samhällelig studie helt 

objektivt. Med detta i åtanke är det därför viktigt att forskaren handlar i god tro och 

försöker vara så objektiv som möjligt och inte medvetet låter personliga åsikter eller 

teoretisk inriktning påverka studiens tillvägagångssätt eller slutsatser. (Bryman, 2008, s. 

355) 

 

Detta är någonting som vi har försökt haft i åtanke under studiens gång och vi tror inte att 

våra egna personliga åsikter etc. har påverkat studien nämnvärt. Vi har även i 

litteraturgenomgången och i teoriavsnittet försökt hitta tidigare forskning som haft skilda 

åsikter och slutsatser. Detta anser vi har bidragit till att vi har kunnat föra en så bra 

diskussion av materialet som möjligt samt att inte resultatet inte vinklats i någon riktning. 

Vi har inte heller haft någon personlig relation till skogsbranschen som skulle kunna 

påverka objektiviteten. Målet med studien har varit att försöka redogöra för hur 

verkligheten ser ut utan några förutfattade meningar. 

 

10.2 - Äkthet 
 

Bryman (2008, s. 356) refererar till Guba och Lincoln (1994) som menar att även äktheten 

i en studie är viktig och delar upp den i fem kriterier; rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet.    

 

Det första kriteriet syftar på att studien ska beskriva hur den undersökta miljön verkligen 

ser ut och att läsaren således får en rättvis bild av miljön. Syftet med vår studie var att 

undersöka varför företagen väljer att arbeta med CSR, samt hur de betraktar, 

implementerar och kommunicerar sitt CSR-arbete. För att kunna bilda oss en vetskap om 

dessa faktorer ansåg vi att det var mest lämpligt att fråga de undersökta företagen och få 

höra hur de själva resonerar kring dessa frågor. För att få så bra svar som möjligt valde vi 

att intervjua personerna på respektive företag som bäst skulle kunna besvara frågorna. 
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Ett annat äkthetskriterium som nämns är ontologisk autenticitet, vilket förklarar om 

studien bidrar till att deltagarna i studien får en ökad förståelse av den sociala miljön som 

de befinner sig i (Bryman 2008, s. 356). Det verkar som att de flesta företagen redan har 

en relativt god insikt i sitt CSR-arbete och varför de jobbar med det, men vi har ändå 

förhoppningen att respondenterna kan dra nytta av resultatet och framförallt de 

rekommendationer som utfärdats i slutet. De respondenter som inte har kommit lika långt 

i sitt CSR-arbete hoppas vi reflekterar lite extra över resultatet och i framtiden ser över 

sitt hållbarhetsarbete.   

 

Pedagogisk autenticitet handlar om huruvida de undersökta företagen, med hjälp av 

studien, kan få en ökad förståelse av hur andra företag i miljön upplever situationen 

(Bryman 2008, s. 356). Vi hoppas och tror att denna studie kan bidra till att företagen får 

en bättre bild av hur CSR-arbetet fungerar i skogsbranschen. Framförallt tror vi att företag 

som kanske inte kommit lika långt i sitt CSR-arbete kan få inspiration om hur de kan 

utveckla sitt arbete i framtiden, eller att de får en ökad insikt över varför CSR är viktigt 

när de läser vår studie. Samtliga företag har dessutom efterfrågat att vi, efter studiens 

publicering, skickar arbetet till dem. Detta kommer givetvis göras och vi anser att detta 

är ett tecken på att företagen är intresserade av studien och att de tro att den kan vara till 

hjälp för dem i framtiden. 

 

Nästa kriterium som förklaras är katalytisk autenticitet, vilket ställer frågan om studien 

lett till att de deltagande företagen har fått en möjlighet att förändra sig (Bryman 2008, s. 

356). Vi anser att CSR-arbete är någonting som företagen hela tiden kan förändra om de 

själva vill och genom att få överskådlig bild av hur CSR-arbetet ser ut bland övriga företag 

i skogsbranschen så ges en möjlighet att reflektera över hur de själva står sig mot 

konkurrenterna. Vi tror därför att denna studie kan bidra till att företag får bättre vetskap 

om hur de kan förändra sitt CSR-arbete i framtiden. 

 

Det sista kriteriet syftar på om studien har bidragit till att företagen har fått bättre 

möjligheter till att göra de förändringar som är nödvändiga. Eftersom att CSR-arbete är 

frivilligt, så kan man inte säga att företagen måste göra några förändringar om de inte 

själva vill. Däremot tror vi, som redan nämnt, att studien kan bidra till att företagen själva 

blir motiverade till att utveckla sitt arbete och att de kanske får inspiration till hur de kan 

göra det.  
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Appendix 
 

1. Begreppsförklaringar 
 

Vi kommer nedan att ge en utförligare förklaring till några av de begrepp som 

förekommer i resultatredovisningsavsnittet och som respondenterna nämner upprepade 

gånger.  

 

Global Compact  

 

Global Compact grundades 1999 av Förenta Nationerna (FN) för att fungera som ett 

internationellt ramverk för hur företag bör bedriva sin verksamhet ur vissa etiska aspekter. 

Tanken bakom detta initiativ är att det ska kunna bidra till att t ex marknader, handel och 

teknik utvecklas på ett sätt så att både ekonomin och samhället gynnas. I dagsläget finns 

det över 10 000 deltagande företag ifrån drygt 130 länder som är anslutna till Global 

Compact. Det finns tio grundläggande principer inom Global Compact som företagen bör 

följa och dessa bygger på FNs syn på mänskliga rättigheter, miljö, korruption samt 

arbetsrättsliga frågor. Det förekommer två huvudsyften bakom grundandet av Global 

Compact. Dessa är att sprida ovanstående principer i världen så att de blir allmänt 

vedertagna, samt att fungera som en katalysator för ytterligare målsättningar inom FN. 

 

Vi kommer inte att beskriva samtliga 10 principer, men de syftar bland annat på att 

företagen tar de mänskliga rättigheterna i beaktning och att de i sin verksamhet inte är 

delaktiga i någonting som bryter mot dessa rättigheter. Vidare får barnarbete inte 

förekomma och ingen form av tvångsarbeten är tillåten. Utöver detta innefattar tre av 

principerna miljön, där bland annat teknologi som gynnar miljön bör uppmuntras och att 

företag ska ta hänsyn till vilka risker de utsätter miljön för i sin verksamhet. Den sista 

principen handlar om att företagen ska arbeta mot all sorts korruption som förekommer i 

världen. (Global Compact, 2013)  

 

Global Reporting Initiative (GRI) 

 

Global Reporting Initiative grundades 1997 i Boston, USA, och är en organisation som 

drivs utan vinstsyfte. Organisationen arbetar för att främja ekonomisk hållbarhet och 

tanken är att de ska bidra till detta genom att tillhandahålla vägledning över hur företag 

bör redovisa sitt hållbarhetsarbete. I dagsläget följer över 5000 organisationer i 60 olika 

länder GRI:s standarder för hållbarhetsredovisning. GRI följer till stor del CSR-begreppet 

och tanken är att företagen ska få vägledning i hur de bör rapportera sina ekonomiska-, 

miljömässiga-, sociala- och styrningsprestationer för bästa möjliga resultat. Hur väl 

företaget rapporterar sitt arbete bedöms i ett GRI-index som graderas från A till C där ett 

plus läggs till efter graderingen om rapporteringen är granskad av en oberoende part. 

(Global Reporting Initiative, 2013) 

  

FSC 

 

Forest Stewardship Council (FSC) är en miljöorganisation som grundades i Kanada 1993 

och kom till Sverige under 1996. Organisationen uppstod efter att företag, samt miljö- 

och människorättsorganisationer haft ett möte där de ansåg att det fanns ett behov av att 

kunna säkerställa att trävaror kommer från skog som är brukat på ett varsamt sätt. Genom 
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att certifiera sig enligt FSC visar man att ett hållbart skogsbruk bedrivs och för att ansluta 

sig till detta miljöcertifieringssystem krävs att företaget bland annat tar hänsyn till skogen 

miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Miljöaspekten handlar om att skogsbruket bland 

annat ska ta hänsyn till skogens mångfald, medan ett socialt ansvarstagande betyder att 

individer och samhället ska kunna ta del av skogen. Den ekonomiska delen innebär att 

skogsbruket ska skötas ekonomiskt och generera en lönsamhet, utan att det leder till att 

de två första delarna, miljömässigt och socialt, tar skada. (FSC, 2013a; 2013b) 

  

PEFC 

 

PEFC är en förkortning av Programme for the Endorsement of Forest Certification 

schemes och är ett miljöcertifieringssystem för skogsbruk. Drygt 9000 företag runt om i 

världen har sammanlagt 247 miljoner hektar skogsmark certifierat i enlighet med PEFC. 

Till stora delar påminner PEFC principer om det som gäller inom FSC, men PEFC anses 

däremot vara anpassat och mer inriktat mot små privata skogsägare. Tanken med PEFC 

är att företagen ska kunna visa för sina kunder att deras skogar sköts efter flera olika 

hållbarhetsprinciper. (PEFC, 2013)  

 

ISO 14001   

 

ISO 14001 kan ses som ett ramverk som företag kan följa för att uppnå ett effektivt 

miljöledningssystem. Tanken är att samtliga, oberoende av vilken verksamhet som 

bedrivs, ska kunna använda sig utav detta ramverk. Genom att använda sig av ISO 14001 

kan företaget säkerställa gentemot sina intressenter att deras miljöpåverkan mäts och 

förbättras. Fördelar som nämns om man följer ISO 14001s ramverk är att det kan leda till 

minskade kostnader för avfallshantering, energibesparing, lägre distributionskostnader 

och att det kan bidra till en bättre image för företaget. (Intertek, 2013) 

 

2. Intervjuguide 
 

Nedan finns den intervjuguide vi använde oss av som stöd under intervjutillfällena.  
 

Intervjumall 

 

Kort inledning om vad studien kommer att handla om, CSR, vilka vi är och om 

examensarbetet etc.  

 

Kortfattat: vem är det som intervjuas? 

- Namn och (ålder)? 

- Vilken position har du på företaget? 

- Hur länge har du haft denna position/hur länge har du jobbat inom företaget? 

 

1. Vad är CSR för FÖRETAGETS NAMN? 

 

- Hur definierar eller ser företaget på CSR? 

- Frågan ställs eftersom CSR är ett väldigt vitt och brett begrepp med många 

definitioner, och vi vill därför veta att vi ”pratar om samma sak” innan vi går 
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närmare inpå CSR. Viktigt att förstå vad företaget anser att CSR är så att det inte 

uppstår några missförstånd. Inga definitioner eller åsikter om vad CSR är kan 

anses som fel.  

 

2. Tycker FÖRETAGETS NAMN att CSR är viktigt?  

 

- Ev. följdfråga VARFÖR.  

 

3. Arbetar FÖRETAGET med CSR-frågor?  

 

- Här kommer tolkningen av CSR om vad det betyder för företaget att spela roll.  

- Om respondenten svarar att de inte arbetar med CSR – gå vidare till fråga nr 5. 

 

4. Hur arbetar FÖRETAGET med CSR? 

 

- Inom vilka områden arbetar de i så fall med CSR? Inom alla tre eller enbart 

miljömässigt? 

- Om respondenten pratar mycket om att de tar sitt miljömässiga ansvar, fråga även 

om de tänkt på de andra två områdena (socialt och ekonomiskt) och hur de arbetar 

med CSR då. 

- HUR SER ORGANISATIONEN UT FÖR CSR-ARBETET? HUR 

SAMORDNAS ARBETET? FINNS NÅGON SAMORDNING VAD 

GÄLLER RESURSFÖRDELNING, PERSONAL ETC.?  

 

5. Varför / (varför inte) arbetar FÖRETAGET med CSR? 

 

- Detta är en kärnfråga och viktigt att vi får svar på denna. 

- Om respondenten svarar ”för att det är viktigt” – fråga VARFÖR de anser att det 

är viktigt?  

- Har företaget reflekterat över varför de faktiskt arbetar med CSR eller gör de det 

bara för att ”man ska göra det”? 

- Varifrån kom initiativet till att börja arbeta med CSR? Utifrån eller inifrån? 

- Hur prioriteras CSR-arbete av ledningen/styrelsen? Vilken status har CSR? Tar 

man upp CSR-frågor på styrelsemöten etc.? 

 

6. Följer FÖRETAGET upp CSR-arbetet? Om ja, i så fall hur går de tillväga? 

 

- Om respondenten är osäker på om och hur de följer upp CSR-arbetet – be dem 

utveckla och förklara varför de inte riktigt vet hur de går tillväga med att följa upp 

arbetet, t ex: 

o Har de inte de rätta medlen eller verktygen för att göra det?  

o Vet de inte hur de ska göra? Saknar de kunskapen?  

o Är det inte intressant att följa upp vilket resultat arbetet verkligen får? 

- Om företaget INTE följer upp sitt CSR arbete, ställ ovanstående följdfrågor.  

 

7. Följer FÖRETAGET upp de ekonomiska effekterna av CSR-arbetet? 

 

- Kontrollerar eller följer företaget upp vilken påverkan CSR-arbete har för 

företaget?  

o Kostar det enbart pengar? Varför fortsätter de i så fall att arbeta med CSR? 



89 
 

o Mäter de överhuvudtaget just kostnader/intäkter som kan hänföras till 

CSR-aktivitetet? 

o Är CSR-arbetet ekonomiskt lönsamt för företaget? Mäter de detta? Hur? 

 

  

8. Vad har FÖRETAGET för målsättning med CSR-arbetet? 

 

- Finns det några konkreta mål uppsatta? Hur ligger företaget till med att uppnå 

dessa mål? 

- Om det t ex finns konkreta miljömässiga mål (sannolikt), hur är det med de mål 

som faller inom ramen för den sociala biten? Finns det? 

 

9. Har FÖRETAGET framtida planer/strategier för att utveckla CSR-arbetet? 

 

- Med ”utveckla” menar vi t ex: ”göra mer än vad man gör idag”, ”bli bättre på”, 

”lägga ned mer resurser”.  
 


