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Sammanfattning 

 

Titel:    Ägarförhållande, vinstintresse, kommunikation och Corporate Social Responsibility 

– en studie av Swedish Match och Systembolaget 

Nivå:  C-uppsats i ämnet Medie- och Kommunikationsvetenskap (HT -2012) 

Författare:  Cecilia Pettersson & Fredrik Planander 

Handledare:  Jonna Johansson  

 

Syfte:  Uppsatsens syfte är att undersöka två företag med olika ägarförhållande och 

vinstintresse, för att se om de skiljer sig åt avseende vad de prioriterar att 

kommunicera av sitt CSR-arbete till sina intressenter, samt vilka CSR-kategorier 

företagen väljer att arbeta med. Vår avsikt är att undersöka om och hur ägarförhållande 

och vinstintresse kan bidra till att forma företagens CSR-strategier. Området är 

intressant att undersöka då ägarförhållande och vinstintresse som bidragande faktorer 

till att forma CSR-arbete och kommunikationen av detta är relativt outforskat. 

 

Teoretisk  

utgångspunkt: Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är teorin ”Model of Sustainable Development”, 

vilken Aras & Crowther har utvecklat. Teorin delar upp CSR i fyra olika kategorier, 

vilka är: Miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande, samt 

organisationskultur. Alla dessa kategorier är enligt författarna lika viktiga och bör vara 

i balans. 
  

Metod:  För att uppnå syftet i vår studie har vi utgått ifrån en deduktiv ansats med en 

kombination av kvalitativt och kvantitativt angreppssätt. Vi valde att undersöka ett 

icke-vinstdrivet/statligt ägt företag och ett vinstdrivet/privatägt företag. De valda 

företagen är Swedish Match och Systembolaget, då de uppfyller ovanstående kriterier. 

En del i studien utgörs av en kvantitativ innehållsanalys av företagens hemsidor. Den 

kvalitativa studien består av två semistrukturerade intervjuer, med en person som har 

CSR-ansvar från respektive företag. Vid analys av vår insamlade empiri gjordes 

komparativa analyser, där företagen jämfördes med varandra.  

  

Resultat:  Genom analysen några områden som skiljer företagen observerats, och som även kan 

kopplas ihop med ägarförhållande samt vinstintresse. När företagens kommunikation 

av sitt CSR-arbete undersöktes, upptäcktes följande: Systembolaget prioriterar att till 
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sina intressenter kommunicera det uppdrag som de har blivit tilldelade av staten, alltså 

att de ska arbeta för att minska alkoholens skadeverkningar. Swedish Match har i 

princip lagt lika mycket fokus på att kommunicera allt de arbetar med i CSR-

sammanhang. Dock kan vi konstatera att kategorierna miljömässigt och socialt ansvar 

får mer utrymme. I avseendet om vilka områden företagen väljer att arbeta med, 

upptäcktes även en skillnad mellan de båda. Systembolaget har även här fokuserat på 

att arbeta med att motverka alkoholens skadeverkningar, kopplas till ägarförhållandet 

då detta uppdrag har tilldelats företaget via staten. Vi kunde dra slutsatsen att de båda 

företagen utför arbeten under alla fyra CSR-kategorierna (miljömässigt, socialt, 

ekonomiskt och organisation). Systembolaget utför de flesta av sina aktiviteter i 

Sverige, vilket kopplas ihop med ägarförhållandet, då svenska staten är mer 

intresserade av att förbättra i Sverige än i andra länder. Swedish Match arbetar likt 

Systembolaget med de fyra kategorierna. Det är inte lika tydligt var Swedish Match 

lägger sitt fokus, då de utför många aktiviteter i alla kategorier. Vi kan dock se en 

tendens till att de fokuserar mest på miljömässigt och socialt ansvar. Att det inte är lika 

tydligt vad Swedish Match lägger sitt fokus kan bero på att företaget inte har ett så 

specifikt uppdrag som Systembolaget, då de ska verka för minskade skadeverkningar 

av alkohol. 

 

Nyckelord:  Corporate Social Responsibility, kommunikation, Model of Sustainable Development, 

vinstintresse, ägarstruktur. 
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1. Inledning  

 

I det inledande kapitlet ges en redogörelse för problemområdet, vilket ligger till grund för uppsatsens 

syfte samt frågeställningar, vilket i sin tur har resulterat i våra avgränsningar och val av företag. 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företags sociala ansvarstagande. I den här 

uppsatsen utgår vi ifrån teorin ”Model of Sustainable Development”, vilken syftar till att visa vad 

företag arbetar med inom CSR och hur balansen mellan de olika arbetsinsatserna ser ut. De som har 

utformat teorin är Güler Aras, professor i ekonomi och redovisning, och David Crowther, professor i 

CSR. Forskarna har delat upp CSR i fyra kategorier: Miljömässigt, socialt och ekonomiskt 

ansvarstagande, samt organisationskultur.1 Detta behandlas mer utförligt längre fram i uppsatsen. 

1.1  Problemformulering 

En ökad medvetenhet i samhället gällande företags CSR där intressenter, såsom konsumenter och 

anställda, kräver att företag tar ett större ansvar, har medfört att det blivit allt viktigare för företag att 

arbeta och kommunicera Corporate Social Responsibility.2 I dagens samhälle är det inte bara tobak-, 

alkohol- och kemikalieindustrin som blir kritiskt granskade av både medier och allmänheten, utan i 

princip alla företag är potentiella måltavlor.3  

 CSR kan skapa förtroende mellan företag och dess intressenter.4 Samtidigt bedöms det vara ett 

viktigt verktyg för att skapa framgång, bygga upp ett företags varumärke samt dess rykte.5 Ett 

företags anseende kan ge ett övertag gentemot dess konkurrenter.6 Genom tidigare forskning inom 

området ser vi att många forskare är överens om att utvecklingen av CSR beror på att företag kan öka 

sina vinster genom att använda CSR, exempel på forskare som behandlar ämnet är Lee Burke & 

Jeanne M Logsdon, och Du Shuili & C.B. Bhattachary. 7 8  

 Att vinstdrivande företag som använder sig av CSR kan alltså inte ses som förvånansvärt. Men hur 

är det med företag som inte är vinstdrivande? Har dessa företag samma behov av att utöva och 

kommunicera CSR?  

 Systembolaget, vilket är ett icke vinstdrivande företag, kommunicerar sitt CSR-arbete i olika 

kanaler, som exempelvis reklamfilmer och genom sin hemsida.  
                                                
1 Aras & Crowther 2009:24-42 
2 Morsing & Beckmann 2006:12-15 
3 a.a:13 
4 Lewis 2003:356 
5 Ibid 
6 Tench & Yeomans 2009:103 
7 Burke & Logsdon 1996:495-502 
8 Shuili & Bhattachary 2010:8-19 
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 Swedish Match är ett svenskt företag som strävar efter ökad försäljning och ekonomisk vinning. 

De två nämnda företagen säljer båda produkter som är hälsofarliga och beroendeframkallande, då 

Swedish Match producerar tobak som innehåller nikotin och Systembolaget säljer alkoholhaltiga 

drycker som vid större konsumtion kan innebära hälsorisk.  

 Förutom detta framstår företagen som väldigt olika. Systembolaget har monopol på sina produkter 

i Sverige, de ägs av svenska staten och det primära syftet är inte att gå med vinst. Swedish Match är 

privatägt, har en global marknad, och strävar efter ökade vinster. Vad prioriterar dessa företag att 

kommunicera av deras CSR-arbete? Vilka områden inom CSR arbetar företagen med? Finns det 

några skillnader?  

 Det intressanta med att jämföra dessa företag är att de båda säljer hälsofarliga produkter, men 

också att de har olika ägarförhållanden och vinstintressen. Vi vill undersöka om olika 

ägarförhållanden och vinstintressen bidrar till att forma företagens CSR-arbete. Uppsatsen och 

området är intressant ur ett kommunikativt perspektiv men också ur ett samhällsperspektiv, då vi ger 

en inblick i hur ägarstruktur och vinstintresse kan bidra till att forma förtags prioriteringar av 

ansvarstagande, och kommunikationen av detta. 

1.2  Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka två företag med olika ägarförhållanden och vinstintressen, för att se 

om de skiljer sig åt avseende vad de prioriterar att kommunicera av sitt CSR-arbete till sina 

intressenter, samt vilka CSR-kategorier företagen väljer att arbeta med.  

 Vår avsikt är att undersöka om och hur företags ägarförhållande och vinstintresse kan bidra till att 

forma deras CSR-strategier. Området är intressant att undersöka då ägarförhållanden och 

vinstintressen som bidragande faktorer till att forma företags CSR-arbete och kommunikationen av 

detta är relativt outforskat. 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå syftet kommer vi behöva svara på följande frågor: 

  
Frågeställningar: 

• Finns det några skillnader mellan vilka CSR-kategorier det privatägda företaget Swedish 

Match och det statligt ägda Systembolaget väljer att fokusera på i sitt arbete med CSR, och 

hur ser de i så fall ut? 

• Finns det någon skillnad mellan vad företagen prioriterar att kommunicera av sitt CSR-arbete, 

och hur ser den i så fall ut? 
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1.4 Avgränsningar 

CSR som område är både brett och omfattande, därför krävs avgränsningar, vilket syftar till att ringa 

in ett specifikt område.  

 I syftet med uppsatsen belyser vi vad vår avgränsning med uppsatsen är, vilket innebär att 

undersöka hur två företag med olika ägarförhållanden och vinstintressen arbetar med CSR, alltså 

vilka områden inom CSR de väljer att fokusera på, samt vad de prioriterar att kommunicera av sitt 

CSR-arbete. Det här är vår första och primära avgränsning.  

 För att hålla studien inom syftets ramar har alla moment i uppsatsen kopplats till våra 

frågeställningar, och genom detta selekterat den data som är relevant för vår studie. Vi har också valt 

att endast undersöka ett statligt/icke-vinstdrivet och ett privatägt/vinstdrivet företag, och därmed inte 

fördjupat oss i andra typer av företagsägande. Studien är även utförd i en svensk kontext, då två 

svenska företag valdes.  

1.5 Val av företag 

Vi gjorde ett urval där kraven innebar att det skulle vara stora svenska företag med ett utvecklat CSR-

arbete. För att tillgodose uppsatsens syfte valde vi Systembolaget samt Swedish Match, då de passade 

bra in på de kriterier vi hade satt upp. De båda säljer produkter, såsom tobaksprodukter och 

alkoholhaltiga drycker, vars inverkan på människor är hälsofarliga samt beroendeframkallande.  

 Samtidigt som de snarlika produkterna, avseende hälsoaspekter, gjorde dessa företag intressanta, 

så fördjupade olikheterna mellan de båda företagen vårt engagemang. Det är intressant att jämföra 

dessa företag för att se om deras CSR-arbete skiljer sig, eller om de arbetar och kommunicerar på 

liknande sätt. Gör deras olikheter i ägarförhållande och vinstintresse att även kommunikationen av 

CSR, och arbetet med dessa frågor ser olika ut? Eller spelar företagsstyrning och vinstintresse ingen 

större roll när det kommer till vad företagen väljer att prioritera inom CSR?  
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2. Bakgrund 

 

I detta avsnitt inleder vi med att ge en bakgrundsbild av begreppet CSR. Efterföljande avsnitt syftar 

till att ge en övergripande bild av de två valda företagen, hur de styrs och är uppbyggda både i form 

av vinstintresse och ägarstyrning.  

2.1 Begreppsförklaring 

Nedan definieras begrepp som har relevans för uppsatsen, samt förståelsen för kommande 

diskussioner. Begreppen återkommer kontinuerligt i texten och är därför viktiga att ha en kännedom 

om. 

2.1.1 CSR (Corporate Social Responsibility) 

Begreppets bakgrund 

Begreppet myntades redan under 1940-talet.9 Det ökade intresset för företags ansvarstagande började 

med enskilda händelser som exempelvis oljeutsläpp utanför Alaska på 1980-talet, och 

arbetsförhållanden hos Nikes underleverantörer på 1990-talet.10 Medial uppmärksamhet kring frågor 

om miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, gjorde att pressen från allmänheten ökade.11 

Samtidigt bildades frivilligorganisationer som aktivt satte press på företag.12 CSR har under de 

senaste åren blivit allt viktigare. Intressenter ställer högre krav på att företag ska ta ett socialt och 

miljömässigt ansvar. Detta kom att förstärkas under 1999 då dåvarande generalsekreterare Kofi 

Annan grundade FN:s initiativ Global Compact som uppmanar multinationella företag att verka för 

en bättre värld.13 Global Compact grundades främst i syfte att uppmärksamma företag om områden 

som mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption.14  

 Engagemanget för CSR ökade än mer under 2000-talets första decennium, exempelvis 

presenterade 97 procent av de 150 största företagen inom Europeiska unionen år 2007 någon form av 

CSR-arbete.15 

 

 

 

                                                
9 Claydon 2011:405 
10 Jutterström & Norberg 2011:11 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 unglobalcompact.org 
14 unglobalcompact.org 
15 Ibid 
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Begreppsförklaring 

CSR handlar om företags ansvarstagande. Det råder en viss förvirring om vad begreppet omfattar och 

det finns ingen generellt rådande definition av begreppet.  

 Vi kan dock se en ofta förekommande definition, vilken Per Granqvist beskriver som företags 

frivilliga ansvarstaganden, vilket omfattar följande områden: ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

ansvarstagande.16 För att bedriva en hållbar verksamhet gäller det att dessa tre områden balanseras. 

Ifall ett av områdena ignoreras är risken stor att verksamheten inte kommer fungera i ett långsiktigt 

perspektiv.17 

 Herman Aguinis och Ante Glavas skriver i artikeln ”What we know and don´t know about 

corporate social responsibility: a review and research agenda” om CSR och hur forskare ser på 

företags arbete med att skapa ett hållbart företagskoncept. Forskarnas studier resulterar i att förklara 

begreppet som att företag arbetar med CSR i ett proaktivt eller reaktivt syfte.18 De menar att ett 

proaktivt syfte är när företag frivilligt väljer att arbeta med CSR, medan reaktivt är när företag känner 

sig tvungna arbeta med CSR.19  

 Aguinis och Glavas diskuterar CSR utifrån interna och externa aspekter, och menar då att det är 

vilka intressenter som blir påverkade av arbetet som bestämmer om det ska klassas som internt eller 

externt.20 Genom att beskriva föregående teorier visar vi att det finns flera olika sätt att se på CSR. 

Granqvist beskriver vilka kategorier begreppet är uppdelat i, och hur företag bör arbeta med CSR. 

Aguinis och Glavas har i stället kategoriserat begreppet efter varför företagen väljer att arbeta med 

CSR, samt om det är ett internt eller externt arbete.  

 Som tidigare har nämnts så utgår denna uppsats från teorin “Model of Sustainable Development” 

vilken Aras och Crowther har utvecklat. Forskarna beskriver CSR som ett komplext och 

problematiskt koncept, där ett flertal definitioner försöker förklara begreppet.21 De menar också att 

CSR baseras på frivilliga aktiviteter.22 Aras och Crowther hävdar även att CSR är uppdelat i fyra 

kategorier vilka är: miljömässigt-, socialt- och ekonomiskt ansvarstagande, samt 

organisationskultur.23 De tar upp CSR som något internt och externt, samt lång- och kortsiktigt. Vi 

kommer att förklara teorin mer utförligt senare i uppsatsen.  

                                                
16 Granqvist 2009:17 
17 a.a:17 
18 Aguinis & Glavas 2012:20 
19 Ibid 
20 Ibid 
21 Aras & Crowther 2009:23-42 
22 Aras & Crowther 2009:24-25 
23 a.a:35 
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2.1.2 Hållbarhet 

Aras och Crowther menar att företag ofta arbetar med hållbarhet för att säkerställa sin framtida 

existens.24 Mark Disendorf skriver i boken ”Sustainability – the Corporate Challenge of the 21st 

Century” att hållbarhet kan ses som målet eller resultatet av en hållbar utveckling.25 

 Hållbar utveckling är även något som definieras av FN och förklaras enligt följande; “En hållbar 

utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov”.26 Detta ser vi som en del av det arbete som företag utövar för utvecklingen 

och framtidsutsikterna av dess CSR-arbete. 

 Marcel van Marrewijk och Marco Were anser att hållbarhet är synonymt med CSR, de menar 

också att båda begreppen handlar om att frivilligt arbeta med olika aktiviteter, som inkluderar 

miljömässigt och socialt ansvarstagande.27  

 Efter att ha studerat tidigare forskning är det svårt att definiera vad skillnaden mellan begreppen 

CSR och hållbarhet är. Ivan Montiel (2008) har skrivit en vetenskaplig artikel som heter “Corporate 

Social Responsibility and Corporate Sustainability: Separate Pasts, Common Futures”, där han 

argumenterar för att det inte finns någon skillnad mellan dessa begrepp.28 Resultatet av studien visar 

att de båda begreppen mäts med samma variabler.29 Genom ovanstående diskussion dras slutsatsen 

att CSR och hållbarhet används och förklaras på snarlikt sätt, vilket medför att begreppen CSR och 

hållbarhet kommer behandla som synonymer i uppsatsen.  

 Senare kommer vi presentera de intervjuer vi genomförde med våra valda företag. Under dessa 

intervjuer fick våra två utvalda intervjupersoner diskutera hur de ser på begreppen CSR och 

hållbarhet. Det framgick att båda personerna använde CSR och hållbarhet som synonymer.30 Dock 

valde Swedish Match att använda sig av begreppet hållbarhet (eng. Sustainability), medan 

Systembolaget använder sig av både CSR och hållbarhet.  

2.2 Swedish Match 

Swedish Match är ett svenskt privatägt företag som tillverkar tobaksprodukter, som snus, tuggtobak, 

samt tänd-produkter.31 De tillhör ett av de ledande företagen inom tobaksbranschen, och driver starka 

varumärken inom snusindustrin, så som General, Göteborgs Rapé och Catch. På hemsidan 

presenterar företaget visioner och strategier för år 2012, vilka är; 

                                                
24 a.a:25 
25 Disendorf 1999:19-37 
26 Un-documents.net 
27 Marrewijk & Were 2003 se Aras & Crowter 2009:25 
28 Montiel 2008:245 
29 a.a:260 
30 Intervju Forkman, Malin (2012-11-30) & Hedevåg, Sofia (2012-12-04) 
31 swedishmatch.com 
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• Positionera företaget som den globala ledaren inom rökfria produkter. 

• Dra nytta av starka positioner för att maximera långsiktig lönsamhet för produktområde 

“Andra tobaksprodukter”. 

• Fortsätta att fokusera på “operational excellence” och lönsamhet för produktområdet 

“Tändprodukter”. 

• Realisera potentialen i STG (Scandinavian Tobacco Group) genom aktivt ägande.32 

  
 Swedish Match producerade och sålde cigaretter fram till 1999, då denna verksamhet såldes till 

Austria Tobak.33 

 Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och har cirka 4000 anställda världen över. Deras 

produktionsanläggningar är utspridda över hela världen och återfinns bland annat i USA, Brasilien, 

Nederländerna och Filippinerna.34 

 

Privat ägande 

Då vi undersöker om ägarförhållande och vinstintresse bidrar till att forma hur våra valda företag 

prioriterar sin kommunikation av CSR, samt vilka CSR-aktiviteter de väljer att arbeta med, vill vi här 

ge en bakgrund till privatägande. Vi ser detta som viktigt för att förstå skillnaden mellan privat- och 

statligt ägande, vilket i sin tur krävs för att förstå det vi undersöker.  

 Antalet privatägda svenska företag uppnår cirka 1 miljon enligt SCB:s undersökning från 2011, 

och är därav överlägset den vanligaste ägarformen.35 Det finns olika typer av privatägda företag. 

Dessa är aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag, ekonomisk förening och enskild firma.36  

 Swedish Match är ett aktiebolag, och företaget är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. 

Företagets koncernchef Lars Dahlgren skriver i årsrapporten 2011 till företagets aktieägare och andra 

intressenter att företagets vision är att: positionera företaget som global ledare inom området rökfria 

produkter, för att dra nytta av företagets starka position, vilket ska leda till en långsiktig lönsamhet.37 

Detta tolkar vi som att företaget strävar efter att vara vinstdrivet på lång sikt.  

 

 
                                                
32 swedishmatch.com 
33 swedishmatch.com 
34 swedishmatch.com 
35 scb.se 
36 skatteverket.se 
37 swedishmatch.com PDF:20 
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2.3 Systembolaget 

Systembolaget ägs av svenska staten och förvaltas av regeringen genom socialdepartementet.38 De 

har också en speciell ställning i det svenska samhället då de har monopol på försäljning av 

alkoholhaltiga drycker. Enligt systembolaget bidrar detta till en minskad alkoholkonsumtion. De 

menar också att företaget drivs utan vinstintressen.39  

 Systembolaget har tre primära mål inom organisationen vilka är, uppdrag, vision och affärsidé. 

Företaget förklarar dessa enligt följande:  

  
• Uppdrag: “Bidra till att begränsa alkoholens skadeverkningar.” 

• Vision: “Ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.” 

• Affärsidé: “Att med ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om alkohol 

och hälsa”.40 

 

Företaget har 418 butiker, 548 ombud, 4834 anställda och omsatte 24,4 miljarder kronor år 2011.41 

Systembolaget lyder under vissa försäljningsregler då de ska sälja med ansvar genom omtanke. “Vi 

säljer inte till någon som är under 20 år, inte till någon som är märkbart påverkad av berusningsmedel 

eller till någon som vi misstänker ska langa varorna”.42  

 Företaget har dubbla roller, då de ska sälja alkohol men samtidigt ha ett samhälleligt ansvar för en 

potentiellt skadlig produkt, trots detta ska de ha gedigen kunskap kring sortimentet samt gärna ha en 

bra omsättning.  

 

Statligt ägande 

Som vi tydliggjorde tidigare, vill vi förklara hur våra valda företag styrs beroende av sitt 

ägarförhållande, då detta ligger till grund för vår studie, och för att kunna förstå varför vi undersöker 

just Systembolaget och Swedish Match.  

 Regeringen anser att staten i princip inte ska äga bolag som verkar på kommersiella marknader 

med fungerande konkurrens – om bolaget inte har ett särskilt samhällsuppdrag som är svårt att klara 

på annat sätt.43  

 Statens bolagsstyrning syftar till att de statligt ägda bolagen ska vara föredömen inom området 

“hållbart företagande”. Arbetet utgår från Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av 

                                                
38 systembolaget PDF:52 
39 systembolaget.se 
40 systembolaget PDF:7 
41 systembolaget.se 
42 systembolaget.se 
43 regeringen.se 
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begreppet hållbar utveckling från 1987 som lyder: ”en hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov.”44 Med “hållbart företagande” avses att de statligt ägda bolagen ska bedriva sin 

verksamhet på ett sätt som gynnar en hållbar utveckling enligt definitionen ovan. “Hållbart 

företagande” innefattar områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och 

affärsetik samt jämställdhet och mångfald.45  

 De statligt ägda företagen är indelade i åtta olika departement, där finansdepartementet är det 

största och ansvarar för bland annat SJ och Vattenfall, följt av socialdepartementet vilket 

Systembolaget är en del av.46 

 

Monopol 

För att få en helhetsförståelse för Systembolaget och dess verksamhet kommer vi i följande avsnitt 

förklara monopolet och dess innebörd.  

 Systembolaget är ett av få svenska företag som har monopol. Att ett företag har monopol innebär 

att de äger hela eller stora delar av marknaden inom sin bransch. Systembolaget har sedan cirka 160 

år tillbaka haft monopol på försäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige.47 Enligt Systembolaget 

konsumerade svenska befolkningen nästan fyra gånger mer alkohol per capita innan de fick monopol 

på alkoholhaltiga drycker.48 Enligt forskare så skulle den svenska alkoholkonsumtionen öka med 

ungefär 30 procent om Systembolagets alkoholmonopol skulle avskaffas idag.49  

 När det kommer till vilka konsekvenser monopolet har på ett företags CSR-arbete samt 

kommunikationen av detta, kan vi se två möjliga scenarion. Det första är att monopolföretaget inte 

har samma behov av att utöva CSR då de inte har några konkurrenter på marknaden. Som nämndes i 

problemformuleringen så är CSR ett sätt att skaffa sig fördelar gentemot sina konkurrenter. Om ett 

företag inte har några konkurrenter försvinner det här motivet till att utöva CSR.  

 Det andra scenariot är att ett monopolföretag kan behöva använda CSR för att motivera 

befolkningen till att vilja behålla monopol på produkten. Som vi nämnde ovan skriver Systembolaget 

på sin hemsida att forskare anser att svenskafolkets dryckesvanor skulle öka om monopolet försvann. 

Företagets uppdrag vilket vi ser som ett CSR-arbete, är att minska alkoholens skadeverkningar.    

 

 

                                                
44 regeringen.se PDF 
45 Ibid 
46 regeringen.se 
47 systembolaget.se 
48 Ibid 
49 systembolagetkampanj.se PDF 
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3. Teoretisk referensram 

 

Detta avsnitt syftar till att förklara vilka teoretiska ansatser som har varit utgångspunkt i vår uppsats. 

Vi börjar med att positionera uppsatsen med hjälp av tidigare forskning. Vidare förklaras den teori 

som ska fungera som verktyg vid analysen av insamlad empiri. 

3.1 Tidigare forskning 

För att positionera vår studie, samt bilda oss en uppfattning om vilka luckor som existerar inom det 

område vi valt att undersöka, var vårt första steg att insamla vad som har studerats om CSR sedan 

tidigare. Vi valde även att titta på tidigare forskning som behandlar begreppen CSR och hållbarhet, 

för att få en större förståelse för vad som skiljer dessa begrepp åt.  

 Vi börjar med att redovisa vad som har studerats i tidigare C-uppsatser gällande CSR. Studenter 

har bland annat undersökt hur CSR är lönsamt. Larsson m.fl. har exempelvis undersökt hur svenska 

företag utformar sina CSR-strategier och om företagen utvärderar eventuella värden av CSR-

investeringarna.50  

 Hansson m.fl. undersökte hur ägarförhållandet påverkar företags arbete med CSR, uppsatsen 

behandlar ämnet genom att undersöka hur och vad företagen arbetar med inom CSR.51 Dock tar den 

sistnämnda uppsatsen inte upp ägarförhållandets påverkan på kommunikationen.  

 Domeij & Åström, studerade i sin uppsats i vilken utsträckning Svenska spel tar sitt sociala ansvar. 

De undersöker också om företaget når ut med sitt CSR-arbete genom sina kommunikationskanaler, 

dock undersöker de inte om ägarförhållandet påverkar hur företagen kommunicerar sitt CSR-arbete.52  

 Ovanstående C-uppsatser har inspirerat oss till vad vi har valt att undersöka. Ingen av dem 

studerar i definition vad vi har valt att studera, utan vi har använt oss av idéerna och gjort om dessa 

till ett eget syfte, samt egna frågeställningar.  

 De vetenskapliga artiklar som har studerats och ansetts vara till hjälp för oss under 

uppsatsskrivandet tar bland annat upp förklaring av CSR som begrepp. Aguinis & Glavas, har 

granskat CSR-litteratur och redovisar ett tvärvetenskapligt teoretiskt ramverk på flera olika nivåer. 

Forskningen integrerar litteratur som behandlar CSR på en institutionell, organisatorisk och 

individuell nivå.53  

                                                
50 Larsson, Vannfält-Restorp & Genarp 2012 (C-uppsats) 
51 Hansson, Ingemansson, Svensson & Svensson 2008 (C-uppsats) 
52 Domeij & Åström 2008 (C-uppsats) 
53 Aguinis & Glavas 2012 
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 Thomas Kilkauer analyserar CSR och relaterade ämnen inom företagsvärlden idag från ett kritiskt 

perspektiv. Han går mer in på statligt ägda företag och hur dessa ska använda CSR på bästa möjliga 

sätt.54  

 Thomas F. Babors artikel handlar om hur alkoholföretag använder sig av CSR. Det främsta syftet 

med artikeln är att undersöka de etiska, professionella och vetenskapliga delarna av alkoholföretags 

CSR.55 

 I Ágnes Gulyás artikel undersöker författaren hur de största medieföretagen under år 2000 till 

2009 använder sig av CSR. Detta genom att studera hur de engagerar sig, men också hur de 

kommunicerar ut deras engagemang. Författaren tycker att företagen använder CSR som ett PR-trick, 

men ändå har de svårt att fånga allmänhetens förtroende. 56 

 Lönsamheten med CSR är något som Lee Burke & Jeanne M Logsdon, har undersökt i en studie 

där de granskar olika CSR-strategier som anses ska skapa fördelar för företag. Studien kopplar ihop 

företags CSR med vinstintresset.57  

 Shuili, Bhattachary & Sankar skriver om hur CSR kan bygga upp företags varumärke på längre 

sikt, och även påverka intressenter till bättre attityder gentemot företaget. Det största problemet med 

att kommunicera företags CSR är att människor är skeptiska, anser författarna. 

 CSR är med andra ord ett område som det har forskats kring intensivt de senaste fem till tio åren. 

Vi sökte också efter artiklar och uppsatser som har undersökt samma problemområde, och företag, 

som det har fokuserats på i denna uppsats. Detta var svårt att få fram. Dock fann vi vetenskapliga 

artiklar som omfattar liknande studier och som har undersökt vad som påverkar CSR. Roberta Costa 

skriver exempelvis om intressenters påverkan gällande hur de uppfattar företag genom deras CSR-

arbete, och hur detta påverkar företags avkastning.58  

 Godos-Diez m.fl. skriver om hur viktig en VD:s roll är för företags CSR, men också relationen 

mellan företagets managementprofil och CSR-utövandet.59    

 Som visas ovan hittades forskning som har studerat ägarförhållandet och vinstintressets påverkan 

på CSR, dock var det inga av dessa som undersökte hur kommunikationen av CSR-arbetet påverkas 

av detta. Efter att ha studerat tidigare forskning uppmärksammades en lucka i fältet när det gäller 

ägarförhållandets inverkan på CSR-arbete men framförallt på kommunikationen av detta, vilket 

medförde att vi riktade in oss på vårt valda område. Det är även till forskning om ägarförhållandets 

inverkan på CSR som vår studie kommer att bidra till. 

                                                
54 Kilkauer 2008 
55 Babors 2008 
56 Gulyás 2011 
57 Burke & Logsdon 1996 
58 Costa 2013 
59 Godos-Diez, Gago & Campillo 2011 
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 Tidigare forskning har, trots bristen på studier inom vårt avgränsade problemområde, varit till 

hjälp för oss. Först och främst erhölls en uppfattning av vad begreppet innebär och hur det har 

utvecklats under de senaste åren. Med hjälp av tidigare forskning skapades även en överblick av hur 

begreppen CSR och hållbarhet används, samt vilka områden som är relativt outforskade.   

 Val av teori gjordes också genom inspiration från en vetenskaplig artikel. Jane Claydon beskriver i 

artikeln ”A New Direction for CSR: the Shortcomings of Previous CSR Models and the Rationale for 

a New Model” om olika CSR-teorier som har utvecklats genom åren, och det är denna artikel som 

har inspirerat oss till teorivalet. Claydon förklarar fyra olika teorier i artikeln samt visar en egen 

konstruerad teori då hon menar att de andra inte är kompletta.60  

 Dock ansågs en av dessa teorier lämpa sig speciellt bra för vår studie. Vår valda teori är ”Model of 

Sustainable Development” vilken Aras och Crowther har utformat. Till skillnad från de andra teorier 

Claydon beskriver, så förklarar vår valda teori CSR genom flera perspektiv, vilket också medför att 

vi kan undersöka de valda företagens CSR över flera nivåer. Detta beskrivs på en djupare nivå senare 

i uppsatsen. 

3.2 Model of Sustainable Development 

Uppsatsen baseras, som tidigare nämnts, på modellen “Model of Sustainable Development” vilken 

Aras och Crowther utvecklade år 2009. Modellen belyser alltså fyra kategorier av CSR vilka är: 

miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande, samt organisationskultur. Dessa aspekter ses ur 

ett lång- och kortsiktigt perspektiv, samt genom externt och internt fokus.61  

 

• Miljömässigt ansvarstagande 

Definierar Aras och Crowther som åtgärder och effekter företag har på sin fysiska omgivning. 

Miljömässigt ansvarstagande inkluderar att bevara samt ha en positiv inverkan på miljön.  

 

• Socialt ansvarstagande 

Definieras som ett mått på hur stor påverkan samhället har på företaget i form av sociala normer, 

samt olika intressenters inflytande.62 Denna kategori innefattar också de aktiviteter företag utövar för 

att förbättra samhället. Aktiviteter som tillhör den här kategorin är till exempel mänskliga rättigheter, 

arbete mot fattigdom, utbildning och fredsarbete. 

 

 

 
                                                
60 Claydon 2011:408-418 
61 Aras & Crowther 2009:23-42 
62 Aras & Crowther 2009:35 



 17 

• Ekonomiskt ansvarstagande 

Definieras i termer av rimlig avkastning för det sociala och miljömässiga arbetet som utförs.63 Det 

handlar om att företaget vill ha en rimlig ekonomisk ersättning för det arbetet de lägger ner inom 

CSR. Detta är en av förutsättningarna för att företag ska kunna existera även i framtiden. För att 

företag överhuvudtaget ska kunna arbeta med hållbarhet måste de upprätthålla en ekonomisk vinning. 

 

• Organisationskultur 

Definieras som relationen mellan företaget och dess interna intressenter, framförallt de anställda.64 

Detta innebär att utveckla kulturella värden som ska integreras och påverka de anställdas värden. 

Under den här kategorin placeras miljömässigt och socialt ansvarsarbete som genomsyrar hela 

företaget, i Systembolagets fall är arbetet med att minska alkoholens skadeverkningar något som 

ingår i kategorin organisationskultur. Arbete för att förebygga korruption sker också på en 

organisationsnivå. 

 

Figur 1. Model of Sustainable Development (Aras & Crowther 2009:41) 

                   
 

Enligt Aras och Crowther är ingen av dessa kategorier viktigare än någon annan, och samtliga 

bedöms vara nyckeldimensioner av hållbarhet. 65  Modellen används, enligt forskarna, för att 

representera företagets prestationer inom hållbarhet och även som basen för valfri typ av utvärdering 

                                                
63 Ibid 
64 Ibid 
65 Aras & Crowther 2009:35 
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på företags hållbarhetsarbete.66 Vad som är viktigt är inte bara att vara aktiva inom var och en av 

dessa kategorier, utan även att skapa en balans mellan dessa, där större vikt inte bör ligga på endast 

en eller ett fåtal av kategorierna.67 Genom användning av denna modell ska det presenteras, enligt 

författarna, en klar överblick av samtliga kategorier, och hur balansen mellan dessa är. Detta är 

huvudsyftet med att använda modellen. Genom att kategorisera arbetet och kommunikationen av 

CSR blev det enkelt att se om, och hur, våra valda företag med olika ägarstruktur skiljer sig åt. Detta 

har också gjort analysen och bearbetningen av insamlad empiri enklare att strukturera. Då syftet med 

uppsatsen är att jämföra de två valda företagen med varandra passar teorin bra, eftersom den gjorde 

det enkelt att se skillnader och likheter.  

 Syftet med uppsatsen är också att undersöka vad företagen kommunicerar och arbetar med inom 

CSR, detta var även en fördel med teorin då det enkelt gick att se vad de olika företagen gör inom 

kategorierna. Dock finns det ett problem med hur vi använder teorin och hur teorin ska användas. 

Som tidigare nämnts anser författarna att teorin kan användas som en utvärdering av företags CSR-

arbete. Detta har inte varit huvudsyftet med uppsatsen, dock har företagens CSR jämförts och då har 

en utvärdering utförts. Uppsatsen är av mer förklarande karaktär än vad teorin är avsedd för, detta då 

uppsatsen har för avsikt att undersöka hur ägarförhållandet och vinstintresset kan bidra till att forma 

vad företagen arbetar och kommunicerar inom CSR. Dock har teorin varit till stor hjälp då vi har 

kunnat se hur de prioriterar de olika kategorierna, därmed har vi kunnat undersöka balansen mellan 

hur företagen använder kategorierna, och då vad de prioriterar att arbeta med och kommunicera. 

Genom teorin gick det även att utläsa om de använder sig av ett internt och/eller externt fokus. 

3.2.1 Om teorivalet 

 Som tidigare nämnts hittades den valda teori i en vetenskaplig artikel som Jane Claydon har 

författat, i denna forskningsrapport förklarar hon tidigare CSR-teorier samt avslutar med en egen 

komponerad modell.  

 En av modellerna som förklaras av Claydon är R. Edward Freemans ”Stakeholder theory”, vilken 

hävdar att intressenter bör påverka företagens val av CSR-strategi i större utsträckning.68 Freemans 

teori är inte lämplig för vår studie då vårt syfte inte har varit att undersöka hur intressenter påverkar 

företagen.  

 En ofta omtalad teori i CSR-litteratur är Carrolls ”The Pyramid of CSR”. Carroll menar att CSR 

kan utövas på olika nivåer; ekonomisk, legal, etisk och filantropisk.69 Då Carrolls teori enbart 

undersöker CSR och dess olika nivåer, passar inte denna teori vår undersökning, då vi inte har 

                                                
66 Ibid 
67 a.a:36 
68 Claydon 2011:408-409 
69 Claydon 2011:409-410 
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inriktat oss på vilken nivå i CSR-arbetet företagen arbetar på, utan snarare vad företagen arbetar med 

och hur, samt vad de kommunicerar av detta.  

 Claydons egenkonstruerade teori ”Model of Consumer Driven Corporate Responsibility (CDCR)” 

innebär att konsumenter i större utsträckning väljer företag som arbetar med CSR, Claydon menar att 

företagen måste möta konsumenternas krav för att kunna skapa vinst, samtidigt leder detta till en 

hållbar utveckling.70 Inte heller Claydons teori lämpar sig för vår forskning då hon enbart menar att 

företagen ska möta konsumenterna. Vi har inte intresserat oss för att undersöka vilken påverkan 

konsumenterna har på företagens CSR. Utan vårt syfte har varit att undersöka hur företagens 

vinstintresse och ägarförhållande påverkar CSR-arbetet. 

 Claydon menar att ingen av de tidigare CSR-modellerna är kompletta, det vill säga att teorierna 

inte tar upp alla dimensioner av CSR.71 Dock ser vi efter ovanstående diskussion att Aras & 

Crowthers teori är den som berör de ämnen som passar bäst in på vår undersökning. Claydons teori är 

inte heller komplett, då hon enbart menar att företag måste möta konsumenternas krav. Det finns fler 

intressentgrupper som är viktiga, exempelvis leverantörer och aktieägare.  

 Vi hittade även brister i vår utvalda teori, där vissa delar av CSR-arbetet ingick i fler än en av de 

kategorier som nämns. Detta faktum är inget som berörts av Aras och Crowther i samband med 

presentationen av teorin. Dock förstår vi att detta är en teori och att det i verkligheten är mer 

komplext, alltså att visst arbete faktiskt kan passa in under två olika kategorier. Däremot kunde 

modellen visat detta på ett mer överskådligt vis. Trots detta anser vi att Aras och Crowthers modell är 

den som är bäst lämpad för vår undersökning, då intresset ligger i vilket fokus företagen har, alltså 

vilka kategorier de väljer att fokusera på, samt hur och vad de arbetar med och kommunicerar. De 

andra modellerna tar inte upp alla de områden som vi anser passa vår undersökning, och därför är vår 

valda teori bäst lämpad för vårt syfte. 

 

 

 

 

 

 
                                                
70 Claydon 2011:414-415 
71 Claydon 2011:412 
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4. Metod 

 

Syftet med detta kapitel är att visa tillvägagångssättet för insamling av primärdata, vilken ska hjälpa 

oss att svara på våra frågeställningar. Efterföljande presenteras de metoder som har använts för att 

framställa den empiri som senare kommer att analyseras. En beskrivning ges av hur intervjuerna har 

planerats och genomförts. Efter detta introduceras även metoden textanalys men också kodning, 

vilken är en del av forskningsprocessen. 

4.1 Förklaringsmodell 

Det finns tre olika metoder för att samla in data och genom dessa tillvägagångssätt komma fram till 

slutsatser. Jensen beskriver dessa tre metoder i boken ”A Handbook of Media and Communication 

Research”, vilka är induktion, deduktion och abduktion.  

 Att förutsättningslöst samla in data som leder till ett resultat, och först efter detta hitta teorier som 

passar in är ett induktivt tillvägagångssätt. 72 

 Det andra tillvägagångssättet är deduktion vilket innebär att forskaren utgår från en teori, för att 

sedan samla in data. Resultatet nås genom att analysera data genom teorin, och få teorin bekräftad 

eller förkastad.73  

 Abduktion innebär att ett enskilt fall tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster, som, om 

det vore riktigt, förklarar fallet i fråga.74 

 Som förklaringsmodell för vår uppsats anser vi att deduktion är den mest lämpliga, då uppsatsen 

har utgått ifrån en specifik teori för att samla in materialet, samt kodning och analysering av detta. I 

analysen kommer sedan visas hur vår valda teori har använts i form av analys av data. 

4.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Kvalitativa metoder passar särskilt bra när forskaren vill beskriva något med ord, få en fördjupad 

förståelse, samt att inte generalisera mer än det undersökta sammanhanget.75 Generalisering av vår 

studie kommer inte göras utanför det studerade området, då endast två företag undersökts, alltså 

kommer studiens resultat bara innefatta de två undersökta företagen. Dock kan vår uppsats ses som 

ett litet bidrag till den kumulativa kunskapsbildningen, då vår undersökning tillsammans med fortsatt 

forskning inom området kan bidra till en mer generell kunskap. Då data som fodras för vår studie 

                                                
72 a.a:289-292 
73 Ibid 
74 Alvesson & Sköldberg 2008:55 
75 Eliasson 2006:21 
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kräver förståelse för hur företagen arbetar med CSR, samt vad de prioriterar att kommunicera av 

detta, valde vi att använda oss av en kvalitativ intervjumetod.  

 Kvantitativa metoder innebär att forskaren använder metoder där det ingår att mäta och analysera 

relationen mellan de olika variablerna.76 Ett centralt begrepp i kvantitativ forskning är variabel, vilket 

är en empirisk representation av en konstruktion, dessa ger operativa mätningar som kan 

kvantifieras.77 Då vårt insamlade material från företagens hemsidor var stort valde vi att kvantifiera 

data för att enklare kunna få en uppfattning av innebörden. Kvantifieringen av detta material 

genomfördes genom en kvantitativ innehållsanalys, vilket medförde att det blev enklare att hitta 

mönster i materialet, men också i arbetet då det kategoriserades och analyserades. Trots att 

innehållsanalysen är en kvantitativ metod innehåller den även inslag av kvalitativ metod, då insamlad 

data har tolkats och kodats.  

4.3 Textanalys 

Genom att undersöka de valda företagens hemsidor, för att se vad företagen kommunicerar avseende 

sitt arbete med CSR, samt vilka kategorier de väljer att arbetar med, har vissa eller delar av våra 

frågor besvarats genom en textanalys. Denna analys genomfördes för att framställa och sammanställa 

den empiri som senare har analyserats. En innehållsanalys genomfördes, vilket innebär att textens 

innebörd studeras.78  

 En inriktning av textanalys är den interpersonella aspekten, där syftet är att titta på hur företagen 

talar till medborgarna.79 Detta görs genom att undersöka vad företagen väljer att kommunicera på 

sina hemsidor, exempel på detta är vad företagen prioriterar, alltså vad de tycker är viktigast att 

kommunicera till sina intressenter. Tillvägagångssättet lämpar sig väl för att finna mönster i större 

material, för grova kategoriseringar och jämförelser, samt som komplement till andra typer av 

analyser.80 För att genomföra innehållsanalysen och kunna se hur företagen prioriterar har en 

uppskattning av varje kategoris utrymme gjorts. Detta genom teorin där alla aktiviteter har placerats 

in och gjorts lättöverskådligt, men också genom att studera hur mycket företagen skriver om 

respektive aktivitet. 

 Det finns fem huvudsyften med att utföra en kvantitativ innehållsanalys, vilka är: Beskriva 

mönster eller trender i mediala skildringar, testa hypoteser om vilket syfte en medieproducent har, 

jämföra medieinnehållet med verkliga indikationer, bedöma representationen av grupper i samhället, 
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och dra slutsatser om mediala effekter.81 När innehållsanalys används som metod i uppsatsen är syftet 

att beskriva mönster och trender på företagens hemsidor för att sedan jämföra dessa med varandra. 

Samtidigt görs anspråk på att jämför medieinnehållet med verkliga indikationer. Detta har undersökts 

genom vad företagen kommunicerar genom sina hemsidor. Stämmer det som skrivs på hemsidan 

överens med vad företagen faktiskt gör i verkligheten? Detta gjordes genom att studera och analysera 

om det som skrivs stämmer överens med verkligheten, exempelvis kommer vi senare i uppsatsen tala 

om Swedish Match ”Harm Reduction” program och hur väl detta ter sig i verkligheten. 

 En kvantitativ innehållsanalys är systematisk och leder till redogörelser av medieinnehållet.82 

Innehållsanalysen präglas av objektivitet, det vill säga att utformningen är sådan att den med lätthet 

ska kunna återupprepas av andra forskare som därmed också förväntas komma fram till samma 

resultat. Forskarens egna erfarenheter förväntas inte påverka resultatet.83  

 I samband med utförande av innehållsanalysen studerades företagens hemsida, samt andra PDF-

dokument som exempelvis hållbarhetsredovisning, årsredovisning och andra broschyrer. Detta 

medförde en bra bild av vad företagen prioriterar att kommunicera och vad som får större utrymme.  

4.4 Intervju 

Den kvalitativa forskningsintervjun används för att försöka förstå världen från 

undersökningspersonens synvinkel, och utveckla mening genom deras erfarenheter.84 För att svara på 

frågeställningarna eftersträvas att försöka förstå fenomenet ur företagens perspektiv, samt skapa 

mening genom intervjupersonens erfarenheter och berättelser. Alltså är forskningsintervju en lämplig 

metod för att undersöka varför företagen har valt en viss typ av CSR strategi. 

 Då vi var ute efter en djupare förståelse i vårt ämne har individuella intervjuer använts som metod. 

Wibeck skriver i boken ”Fokusgrupper” att individuella intervjuer passar när man är intresserad av 

att få ett innehållsrikt svar, medan fokusgrupper är bra om man vill ha en bredd i svaren.85 

 Två personer har intervjuats i studien, en från respektive företag som har undersökts. Eftersom det 

endast är två genomförda intervjuer kan materialet uppfattas som begränsat. Vi är också medvetna 

om att intervjupersonerna kan ha gett en viss vinkling av svaren så att materialet som samlats in kan 

gynna just deras företag. Det positiva med att genomföra två djupintervjuer, istället för fler korta 

intervjuer, överväger det negativa, då resultatet av detta är en djupare kunskap, om företagen och 

intervjupersonernas arbetsuppgifter. Vi kunde även grundligare belysa var och en av intervjuerna i 
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analysen, vilket medför en bättre förståelse av ämnet och intervjuerna, detta hade varit svårare att 

uppnå vid ett större antal intervjuer.  

 Metoden som har använts är semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att 

man har ett antal förbestämda frågor, men att intervjun utvecklas beroende på hur svaren blir.86 I vårt 

fall har följdfrågor ställts när svaren inte var tillräckligt utförliga och där av ansågs att den 

intervjuade behövde utveckla svaret. Vid vissa tillfällen har även en fråga fått ställas på ett annat sätt 

för att intervjupersonen skulle svara.  

 Intervjuerna genomfördes efter att innehållsanalysen var utförd, då vi ville skapa oss en förståelse 

för företagen, deras arbete, och kommunikation av CSR, innan intervjuerna. Tanken med detta var att 

få veta vilka frågor som var intressanta att ställa till företagen. Intervjudata har i relation till empirin 

från innehållsanalysen använts som ett komplement för att skapa en djupare förståelse och analys.  

4.4.1 Urval 

Urvalsprocess av intervjupersonerna genomfördes genom ett icke-sannolikhetsurval, och ett 

strategiskt urval gjordes. Icke-sannolikhetsurval betyder att man inte vet något om vilken sannolikhet 

varje individ har för att komma med i stickprovet.87 Ett strategiskt urval innebär att forskaren 

medvetet väljer vem som ska delta i undersökningen. En utgångspunkt för valet av informanter i 

kvalitativa undersökningar är lämplighet. Vilka eller hur många informanter som väljs ska vara 

lämpligt för att belysa forskningsfrågorna.88  

 För att öka reliabiliteten av resultatet var grundtanken att intervjua en person med liknande 

arbetsuppgifter i respektive företag. Avsikten med detta var att förhållandena skulle vara så lika som 

möjligt, då en jämförelse av intervjuernas resultat skulle göras senare.  

 En kontakt med personer i respektive företag som arbetar med CSR-frågor gjordes för att planera 

in en intervju. Den tillfrågade för Swedish Match var Sofia Hedevåg, som jobbar på 

funktionen ”Corporate Communications and Sustainability”, samt Malin Forkman, varumärkeschef, 

på Systembolaget. 

4.4.2 Förberedelser  

Inför intervjuerna utformades en intervjumall. Det viktigaste här var att frågorna skulle vara 

lättförstådda, samt kunna ge innehållsrika svar. För att den intervjuade enkelt skulle kunna följa med 

i frågorna valdes att dela upp dem i områden. Syftet med första området var att intervjupersonen 

skulle beskriva företagets bakgrund och genom detta bli bekväm i intervjusituationen, och att senare 

vara öppen för att diskutera de efterföljande frågorna kring CSR. Frågorna utformades efter vår valda 

teori och strukturerades på detta sätt för att inte utlämna något väsentligt, samt för att ha ett bra 
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upplägg inför kommande analys. Något som också ansågs viktigt var att båda intervjupersonerna 

skulle få samma frågor angående deras CSR-arbete.   

4.4.3 Genomförandet 

Då båda företagens huvudkontor är lokaliserade i Stockholm, samt att det var svårt att hitta en dag 

som passade för att intervjua respektive företag, blev valet att genomföra telefonintervjuer. Eftersom 

telefonintervju valdes som teknik kunde inte intervjupersonens kroppsspråk och ansiktsuttryck 

observeras, alltså har detta inte integreras i analysen. Att vi inte hade möjlighet att åka upp till 

Stockholm och utföra intervjuerna där, berodde på tidsbrist, samt de ekonomiska resurserna.  

 Frågorna mailades några dagar innan utsatt tid, så att intervjupersonerna kunde förbereda sig. De 

båda intervjuerna pågick i cirka 45 minuter, och samtalen spelades in efter godkännande från 

intervjupersonerna. Intervjuerna transkriberades sedan, för att därefter analyseras, kodas och jämföras 

med varandra. 

4.5 Kodning 

Att använda data för att skapa kategorier i forskningssammanhang kallas kodning.89 Dessa kategorier 

har i sin tur egenskaper vilket också blir egenskaper hos begreppet.90 I kodning delas data in i de 

olika kategorierna, men samtidigt konstrueras kategorierna från data.91  

 Då vår teoretiska utgångspunkt är modellen “Model of Sustainable Development”, som bekant 

delar upp begreppet CSR i fyra kategorier: miljömässigt, socialt, ekonomiskt ansvarstagande samt 

organisationskultur, blev valet att koda empirin efter dessa kategorier.  

 Teorin delar också upp CSR i internt och externt, samt lång- och kortsiktigt, dessa är därmed 

ytterligare kategorier i vår kodning. Empirin från innehållsanalyser och intervjuer kodades och 

placerades in via de kategorier som finns i vår utvalda teori. Nedan illustreras hur insamlat material 

har kodats. Modellen utvecklas senare i uppsatsen och den slutliga versionen visas i analysdelen.  

 Det bör även förtydligas att kodningsprocessen har utgått från samma kodschema i både 

innehållsanalyser och intervjuer, då den ena metoden kompletterar den andra. Att samma kodschema 

använts till båda metoderna innebär en mer komplett bild av vilka kategorier företagen prioriterar 

samt hur de arbetar och kommunicerar CSR.   
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Figur 2. Kodningsmall 
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5. Empiri 

 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet, vilket har samlats in genom textanalys och 

intervjuer. Inledningsvis introduceras det CSR-arbete företagen kommunicerar via sina hemsidor och 

företagsinterna källor, följt av sammanfattning av intervjuerna. Empirin har kategoriserats med 

hjälp av teorin. I detta kapitel presenteras enbart en sammanfattning av empirin, vilken analyseras i 

nästkommande kapitel. Genom detta får läsaren först en otolkad introduktion till empirin. 

5.1 Swedish Match 

Swedish Match rapporterar sitt CSR-arbete med hjälp av ”the global reporting initiative” (GRI), 

vilket innebär att de följer vissa riktlinjer som syftar till att uppnå mätbara resultat som är 

transparenta och tydliga.92 Företaget har valt att dela upp sin hållbarhetsredovisning (som de väljer att 

benämna sitt CSR-arbete som redovisas) i olika kategorier på hemsidan. Dessa tre kategorier är 

socialt ansvar, uppförandekoder och policys, samt miljöansvar.  

 

Socialt ansvarstagande 

Under varje kategori har Swedish Match följdkategorier. Under socialt ansvar omfattas 

följdkategorierna: leverantörer, kunder och konsumenter, samhällsprojekt, medarbetarprogram samt 

medarbetarrelaterade indikationer.93 Bland annat berörs uppförandekoder och regelbundna kontroller 

av dess leverantörer. Något som får mycket utrymme i företagets kommunikation är ”harm 

reduction”, vilket bygger på att de tobaksrelaterade hälsoriskerna kopplade till cigaretter i hög grad 

kan undvikas genom en övergång till rökfria nikotinprodukter, vilket Swedish Match erbjuder. 94 

Detta kommer vi beröra mer senare i uppsatsen. 

 Mycket av företagets arbete inom detta område bygger på att företaget ska arbeta i linje med 

samhällsutvecklingen, vilket bland annat innebär involvering i olika typer av samhällsprojekt, 

ansvarsfull försäljning och märkning av produkter.95 

 

Miljömässigt ansvarstagande 

Även under denna kategori finns följdkategorier, vilka är miljöpolicy, miljöorganisation, ISO-

certifikat samt miljörapportering. Stora delar av Swedish Matchs arbete med miljö grundar sig i deras 

ISO-certifikat, vilka är byggda på olika typer av principer som används av miljontals företag världen 
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över. De två certifikat som Swedish Match omnämner är miljöledningsstandard och 

kvalitetsledningsstandard. Genom dessa berörs ett antal följdkategorier, så som miljöpolicys och 

miljörapportering av bland annat koldioxidutsläpp och energiförbrukning.96  

 

Organisationskultur 

Swedish Match beskriver vilka krav som ställs på alla produktionsled inom koncernen. De områden 

som tas upp är; arbetsplatsprocesser och medarbetare, socialt ansvar samt miljö. Swedish Matchs 

uppförandekod antogs 2004 och utgör grunden för företagets ställningstagande i hållbarhetsfrågor.97 

Genom regelbunden uppföljning av en extern part (AON, ett internationellt riskhanteringsföretag) får 

Swedish Match rapportering av hur deras policys och uppförandekoder följs och respekteras, både 

inom företaget och dess medarbetare.  

 

Ekonomiskt ansvarstagande 

Genom Swedish Matchs hållbarhetsrapportering kommunicerar företaget hur de tar sitt ekonomiska 

ansvar. Detta gör de, enligt sin rapportering, via förbättrad lönsamhet och ett större värde och 

distribution, som är fundamentala när företaget skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar 

utveckling.98 Genom att sträva efter och uppfylla de visioner och strategier som företaget har vill de 

skapa en långsiktig ekonomisk hållbarhet som gynnar företaget. Bolaget säger sig även spela en aktiv 

roll i arbetet med sina partners och tillhörande företag för framtida organisk tillväxt.99 Enligt 

årsredovisningen från 2011 visade koncernen Swedish Match ett positivt resultat på cirka 2,5 

miljarder kronor.100 

5.2 Systembolaget 

Nedan förklaras hur Systembolaget arbetar med CSR och vad de kommunicerar till externa och 

interna intressenter genom sin hemsida och publicerade redovisningar. Vi beskriver vad de väljer att 

lägga fokus på och kommunikationen av detta. Systembolaget tar, enligt dessa källor, ansvar för 

följande områden: miljö, mänskliga rättigheter, förebygga alkoholens skadeverkningar och 

korruption. Nedan berörs vad dessa områden innebär och vad de innehåller i Systembolagets fall.  

Även Systembolaget redovisar sitt CSR-arbete i enlighet med GRI.101  

 

 
                                                
96 swedishmatch.com 
97 swedishmatch.com 
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Socialt ansvarstagande  

Systembolaget redovisar ett antal kategorier under sitt sociala ansvarstagande på hemsidan, vilka är 

att förebygga alkoholens skadeverkningar, forskning, IQ, samarbeten, och mänskliga rättigheter. 

Förebygga alkoholens skadeverkningar är något som genomsyrar stora delar av Systembolagets 

arbete med socialt ansvarstagande. Genom detta arbete följer ett antal punkter, som bland annat 

stödjande av dotterföretaget IQ och forskning som berör ämnet alkoholkonsumtion.102 

 Systembolaget belyser även faktumet att de sätter krav på sina leverantörer gällande etiska frågor 

som berör miljö och mänskliga rättigheter. Systembolaget presenterar även tio olika punkter som är 

en del av dess uppförandekoder, där bland annat förbud mot barnarbete, ersättning, arbetstider och 

säkerhetsfrågor berörs.103 

 

Miljömässigt ansvarstagande 

Systembolaget skriver på deras hemsida att de utför ett aktivt arbete med att minska 

miljöpåverkningar, och verkar därmed inom olika områden. Dessa områden är återvinning, 

miljömärken, resepolicy, effektiv energiförbrukning, transporter och byggmaterial.104 Företaget lyfter 

fram punkter som att deras plastkassar är tillverkade av återvunnen plast, ökning av ekologiska 

produkter i sortimentet, resepolicys som gör att de anställda ska välja det alternativ som påverkar 

miljön minst och att transporter ska ge så lite utsläpp som möjligt.105  

 

Organisationskultur 

För att motverka korruption har Systembolaget satt upp tydliga regler, samtidigt erbjuder de etisk 

rådgivning där anställda kan få svar på frågor om etik.106 Företagets huvudsyfte, vilket är att minska 

alkoholens skadeverkningar, är något som de säger genomsyrar hela företaget och deras vardagliga 

arbete.107 Detta ser vi som tidigare nämnt som socialt ansvarstagande, företaget arbetar dock med 

detta genom hela organisationen, och därför anser vi att detta även tillhör kategorin 

organisationskultur.   
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Ekonomiskt ansvarstagande 

Som förklarats tidigare i uppsatsen så handlar ekonomiskt ansvarstagande om att företaget ska gå 

med vinst för att överhuvudtaget kunna arbeta med CSR. Systembolagets ansvarsrapport visar att 

företaget genererade en vinst på 222 miljoner kronor under 2011.108 

5.3 Intervjuer 

Här har vi valt att göra en kortare sammanfattning av de svar som angavs under de genomförda 

intervjuerna. Intervjun i helhet är bifogat som en bilaga. Alla frågor som har ställts till våra 

intervjupersoner är direkt kopplade till olika delar av vårt arbete. I detta avsnitt sammanfattas de svar 

som behandlar de frågeställningar ställdes i inledningen av uppsatsen. Här ges även ge en kort 

beskrivning av vad intervjupersonerna arbetar med inom företaget. 

5.3.1 Swedish Match – Sofia Hedevåg  

Sofia Hedevåg har arbetat på Swedish Match i fyra år, och är placerad på huvudkontoret i Stockholm 

på funktionen Corporate Communications and Sustainability. Hedevåg berättar att CSR, enligt 

Swedish Match, är en del av begreppet hållbarhet. Med CSR ser Hedevåg alltså endast den del som 

rör det sociala ansvarstagandet, medan hållbarhet även täcker miljömässigt och ekonomiskt ansvar. 

 Hedevåg säger att hållbarhet handlar om hur ett företag kan vara hållbart på lång sikt, så det ligger 

i alla företags intresse att arbeta med dessa typer av frågor. Hedevåg förklarar att på Swedish Match 

är detta integrerat i verksamheten, och de senaste åren har man märkt ett större intresse från media 

och allmänheten när det gäller hur företag tar ansvar. I och med det ökande intresset har det lett till 

att företaget har blivit mer transparent. 

Swedish Match genomför årligen en enkät bland dess viktigaste intressenter. Det handlar om att ta 

reda på vad deras intressenter tycker är viktigt för Swedish Match, och vad de ska fokusera på när det 

gäller hållbarhet. Genom deras åsikter skapas hållbarhetsfrågor som företaget senare tar ställning till 

internt. Det handlar om att ha en dialog med sina intressenter när det kommer till hållbarhet, säger 

Hedevåg. 

 Swedish Match mäter inte sitt hållbarhetsarbete i form av ekonomiska effekter. Genom att arbeta 

med olika miljöprojekt uppstår ofta en win-win situation för företaget, där de reducerar 

miljöpåverkan, vilket leder till minskade kostnader. Detta är en känsla de har fått, dock inget som har 

undersökts, enligt Hedevåg. 
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5.3.2 Systembolaget – Malin Forkman 

Malin Forkman arbetar som varumärkeschef på Systembolagets kommunikationsavdelning, och är 

ansvarig för att definiera systembolagets varumärke. Forkman menar att CSR i grunden är samma 

definition för alla företag, men att Systembolaget i sig är ett enda stort CSR-uppdrag. Det uppdrag 

som företaget har från staten är som tidigare nämnt att begränsa alkoholen skadeverkningar. Forkman 

ser hållbarhet som ett svenskt ord för begreppet CSR. 

 Avseende kommunikationen av Systembolagets sociala ansvar, arbetar företaget med att göra det 

lätt att hitta information om företagets CSR-arbete. Systembolaget arbetar för att bidra till ett hållbart 

samhälle genom att samarbeta med olika intressenter. I detta ingår att allmänheten ska kunna lita på 

att företaget ska verka för goda arbetsvillkor och att företaget inte ska slösa med resurser, enligt 

Forkman.  

 Systembolaget ser CSR som ett långsiktigt arbete, säger Forkman. Den ekonomiska aspekten av 

CSR är inget som Systembolaget lägger fokus vid, då de i första hand inte är ett företag som ska gå 

med vinst, utan det de vill uppnå är att minska antalet individer som överkonsumerar, samt att minska 

antalet barn som far illa i dessa sammanhang, säger Forkman. En del av den ekonomiska vinsten 

avsätts till dotterbolaget IQ, vilken har samma mål som Systembolaget, men arbetar med andra 

aktiviteter än vad Systembolaget kan utföra. 

 Systembolaget känner ingen press från varken omgivningen eller staten att redovisa alla delar av 

det arbete de gör inom CSR, utan initiativet kommer från dem själva, berättar Forkman. De är stolta 

över det arbetet de utför, och vill gärna dela med sig av detta arbete till allmänheten. 
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6. Analysdel 

 

I det här kapitlet presenteras analysen av det insamlade materialet, som har undersökts i relation till 

den valda teorin. Analysfrågor har utformats, dessa är kopplade till frågeställningarna, frågornas 

uppgift är att hjälpa oss genom analysen och svara på frågeställningarna, vilket i sin tur ska uppfylla 

syftet. Analysfrågorna som har legat till grund presenteras i rubriken för varje del. Efter varje 

analysfråga har en slutsats utformats, som senare presenteras som en del av resultatet. 

6.1 Inledning till analysdelen 

Inför analysen är det viktigt att återigen förklara syftet med uppsatsen, samt att repetera 

frågeställningarna, då analysen ska leda till att dessa besvaras. Som tidigare beskrivits så är syftet 

med uppsatsen att undersöka två företag med olika ägarförhållande och vinstintresse, för att se om de 

skiljer sig åt när det kommer till vad de prioriterar att kommunicera av sitt CSR-arbete, samt vilka 

kategorier inom CSR företagen väljer att arbeta med. Avsikten är att undersöka om, och i så fall hur, 

ägarförhållande och vinstintresse bidrar till att forma företagens CSR-strategier. För att uppnå syftet 

har vi två frågeställningar som ska hjälpa oss. Den första frågan handlar om kommunikationen av 

CSR och lyder: Finns det någon skillnad mellan vad det privatägda företaget Swedish Match och det 

statligt ägda Systembolaget prioriterar att kommunicera av sitt CSR-arbete, och hur ser den i så fall 

ut? Den andra frågan behandlar vad företagen väljer att arbeta med inom CSR, frågan är följande: 

Finns det några skillnader mellan vilka CSR-kategorier företagen väljer att fokusera på, och hur ser 

de i så fall ut? 

 Det som ligger till grund för analysen är den primära empirin, alltså innehållsanalysen och 

intervjuerna. Fyra analysfrågor har använts, vilka har hjälpt oss att svara på frågeställningarna. 

Utöver dessa frågor har det utförts en komparativ analys mellan företagen för att på så sätt se vad 

som skiljer företagen åt. Genom analysfrågorna och de komparativa analyserna presenteras fyra 

slutsatser. 

6.2 Hur definierar de valda företagen CSR? 

Vi har undersökt hur företagen definierar CSR för att få en förståelse för vad företagen anser att deras 

ansvarsarbete innebär. En inblick av hur företagen använder begreppet CSR, och om det skiljer sig 

var också något som undersöktes. Denna fråga är viktig då synen och definitionen av CSR kan 

påverka vad företagen väljer att fokusera på, det vill säga vilka kategorier de väljer att arbeta med. 
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Swedish Match 

Tidigare i uppsatsen (kap. 2) redovisades en definition av begreppet CSR där Granqvist beskriver tre 

områden, vilka är ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar och socialt ansvar. Den här definitionen av 

begreppet har även Swedish Match antagit då Sofia Hedevåg förklarar företagets syn på CSR som 

ekonomiskt-, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 109  Hedevåg säger i intervjun att 

Systembolaget använder ramverket som Global Initiativ har tagit fram inom hållbarhet, och där talar 

man om att balansera det ekonomiska ansvaret med det sociala och det miljömässiga ansvaret.110 I 

likhet med Granqvists teori ser vi genom ovanstående uttalande att Hedervåg medar att dessa 

kategorier måste vara i balans med varandra.  

 Trots att Swedish Match säger sig inta ett synsätt på CSR som påminner om Granquists teori kan 

vi koppla detta till vår valda teori. Trots att Swedish Matchs syn på CSR skiljer sig från vår, menar vi 

att företaget täcker alla kategorier som finns med i Aras och Crowthers teori. Detta innebär att deras 

arbete med CSR inkluderar alla kategorier som studerats av oss. Detta syntes när innehållsanalysen 

genomfördes och materialet kodades efter de fyra kategorierna (se figur 3 s. 35).  

 Sofia Hedevåg säger att företaget inte klassificerar CSR som internt eller externt, hon säger dock 

senare i intervjun att företaget i kategorin socialt ansvarstagande lägger allt som har med externa 

intressenter att göra i en kategori medan de interna intressenterna är en egen kategori som de kallar 

för medarbetaransvar.111 Med detta som grund anser vi att Swedish Matchs CSR-arbete går att dela 

upp i både interna och externa insatser vilket överensstämmer med vår valda teori. Att vi 

kategoriserar företagets arbete och kommunikation efter vår valda modell, innebär att det går att 

jämföra Swedish Match CSR-arbete och kommunikationen av detta med Systembolagets.  

 I Aras och Crowthers teori menar de att långsiktiga mål sätts på kategorierna miljömässigt ansvar 

och organisationskultur.112 Detta är något som går att relatera till Hedevågs kommentar när hon säger 

att de har långsiktiga mål när det kommer till miljömässigt ansvar. Aras och Crowther förklarar inte 

varför just miljömässigt ansvar och organisationskultur har långsiktiga mål, detta är något som hade 

kunnat förklaras bättre i teorin.   

 

Systembolaget 

Malin Forkman säger i intervjun att definitionen av CSR i grunden är samma för alla företag, men att 

Systembolaget i sig är ett enda stort CSR-uppdrag, då de från staten har fått uppgiften att begränsa 

                                                
109 Intervju Hedevåg, Sofia. 2012-11-30 
110 Intervju Hedevåg, Sofia 2012-11-30  
111 Intervju Hedevåg, Sofia. 2012-11-30 
112 Aras & Crowther 2009 
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alkoholens skadeverkningar.113 Samtidigt har de tydliga krav från ägarna att arbeta med etik, 

arbetsvillkor, miljö och antikorruption. På Systembolagets hemsida har de delat upp CSR i 

kategorierna: mänskliga rättigheter, miljö, antikorruption och arbetsvillkor.114 Även Systembolagets 

definition går att koppla till den valda teorin, vilket innebär att företaget arbetar med alla fyra 

kategorierna. Detta medförde möjligheten att koda innehållet på hemsidan efter kategorierna för att 

sedan jämföra med Swedish Match.  

 Systembolagets kategorisering miljö hamnar under kategorin miljömässigt ansvarstagande. 

Mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetsvillkor berör två av teorins kategorier, vilka är socialt 

ansvarstagande och organisationskultur. Med detta menar vi att det är möjligt att dela upp 

Systembolagets kategorier i ett internt och externt synsätt, då det går att arbeta med dessa både på ett 

plan där man berör organisationen (internt), men också så att de berör samhället i stort (externt). 

Forkman berättar att CSR-arbetet internt handlar om bättre arbetsvillkor, antikorruption men också 

miljö.115 Även detta tyder på att företaget ser CSR som både något internt och externt.  

 Vi kan även utläsa att Systembolaget anser att CSR är något som sker på både kort och lång sikt, 

då Forkman menar att de har långsiktiga samt kortsiktiga mål kopplade till de fyra kategorier som de 

har delat upp CSR i. Exempel på ett långsiktigt mål är enligt Forkman att arbeta med kommunikation, 

vilket de gör genom att förenkla för kunderna att hitta information, samt att arbeta med att skapa en 

kunnig personal.116 

 

Komparativ analys 

De båda företagens definitioner av begreppet CSR gav intrycket att vara väldigt olika varandra, då de 

har valt att kategorisera sitt arbete på olika sätt. Swedish Match delar upp CSR efter ekonomiskt-, 

miljömässigt- och socialt ansvarstagande. Systembolaget har valt kategorierna mänskliga rättigheter, 

miljö, antikorruption och arbetsvillkor.  

 Dessa kategoriseringar har sedan analyserats och placerats in i kategorier utifrån vår valda teori. 

Genom detta såg vi att båda företagen använder sig av alla de kategorier som finns i teorin. Det som 

skiljer företagen åt är att Systembolaget inte nämner det ekonomiska ansvaret medan Swedish Match 

gör det. Detta skulle kunna vara kopplat till att Systembolaget inte är vinstdrivet. Som tidigare nämnt 

så handlar det ekonomiska ansvaret om att företaget ska gå med vinst för att då kunna upprätthålla ett 

CSR-arbete.  

 Eftersom Systembolaget primärt inte har ett vinstintresse kan det vara så att ekonomiskt ansvar 

inte kännas lika viktigt. Samtidigt ägs företaget av staten vilka kräver att Systemet upprätthåller ett 

                                                
113 Intervju Forkman, Malin. 2012-12-04 
114 systembolaget.se 
115 Intervju Forkman, Mailn 2012-12-04 
116 Intervju Forkman, Malin 2012-12-04 
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CSR-arbete, detta betyder att företaget måste arbeta med CSR-frågor även om de inte skulle gå med 

vinst. Forkman nämner även i intervjun att det ekonomiska ansvaret inte är lika viktigt för 

Systembolaget då de inte är ett vinstdrivet företag, i stället menar hon att det är viktigt att arbeta mer 

med att minska alkoholens skadeverkningar.117 

 

Slutsats 1: 

Definitionen av CSR skiljer sig mellan de utvalda företagen, då Systembolaget väljer att inte nämna 

det ekonomiska ansvaret. Detta menar vi hänga ihop med att Systembolaget inte är vinstdrivet, samt 

ägs av staten. 

 

6.3 Vad arbetar företagen med inom CSR-kategorierna? 

Som tidigare nämnt så har företagens CSR delats upp efter den valda teorin där kategorierna är 

miljömässigt ansvar, ekonomiskt ansvar, socialt ansvarstagande och organisationskultur. Nedan 

presenteras en illustration som visar vad de olika företagen arbetar med i CSR-sammanhang. 

Parenteserna i illustrationen innebär att ett arbete är kategoriserat under mer än en kategori. Detta 

arbete sträcker sig alltså över flera kategorier. 

 

Swedish Match 

Illustrationen nedan visar vad Swedish Match arbetar med inom de olika CSR-kategorierna. 

Företagets CSR-arbete täcker alla fyra områden, dock synliggörs att de utövar flest aktiviteter under 

kategorierna socialt ansvarstagande och miljömässigt ansvarstagande. Swedish Match arbetar med 

olika projekt som har placerats under socialt ansvarstagande, exempelvis Solstickan, flera av dessa 

projekt sker i andra länder, och då ofta i områden där de har sina leverantörer.118 Att företaget har 

sina projekt i andra länder beror på att företaget är globalt och att deras leverantörer befinner sig 

någon annanstans än i Sverige.  

 En annan del av deras sociala ansvarstagande är enligt dem “harm reduction”, vilket innebär att 

företaget verkar för att sälja rökfria produkter, då dessa har en mindre negativ påverkan på hälsan.119 

Vi ställer oss dock kritiska till att företaget menar att detta är ett socialt ansvarstagande då de så sent 

som år 1999 sålde av sina cigarettprodukter till ett annat företag. Företagets historia talar emot deras 

vision. Än idag är företaget verksamma inom cigarrindustrin, vilket är en rökprodukt. Därför ges 

                                                
117 Intervju Forman, Malin. 2012-12-04 
118 swedishmatch.com 
119 swedishmatch.com 



 35 

intrycket att företaget säger emot sig själva när det gäller inställningen till rökfria produkter. Detta 

bekräftas även av faktumet att snus inte heller är en ofarlig produkt för hälsan.  

 

Figur 3. Swedish Matchs CSR-arbete 

  
Systembolaget 

Likt Swedish Match arbetar Systembolaget med alla fyra CSR-kategorier (se nedanstående 

illustration). Företagets huvuduppgift är, som tidigare nämnt, att minska alkoholens skadeverkningar, 

detta återspeglas också i deras arbete. En del av detta arbete utför företaget med hjälp av 

dotterbolaget IQ. Forkman säger i intervjun att IQ fungerar som en “friare väst”, vilket går att tolka 

som att de kan utföra aktiviteter som är utanför Systembolagets ramar. 120 Exempelvis publicerar de 

forskning och verktyg där människor kan testa sina dryckesvanor.  

Mycket av det företaget arbetar med inom kategorin socialt ansvarstagande hör ihop med att 

förebygga alkoholens skadeverkningar, exempelvis forskning, IQ och samarbetet med polisen.121 

Utöver detta verkar de för bättre arbetsvillkor för arbetarna på vingårdar, bryggerier och destillerier. 

Trots detta bedrivs den största insatsen i Sverige med arbetet då de vill minska skador relaterade till 

alkohol. Detta beror på att det är ett företag som endast verkar i Sverige. Samtidigt kan 

ägarstyrningen spela en roll här, då de vill främja det svenska samhället. 

                                                
120 Intervju Forkman 2012-12-04 
121 systembolaget.se 
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Figur 4. Systembolagets CSR-arbete 

 
 

Komparativ analys     

Som nämnt ovan verkar båda företagen inom samtliga fyra CSR-kategorier. När det gäller deras 

miljömässiga ansvar har de båda valt att arbeta med relativt lika aktiviteter då det handlar om att 

effektivisera exempelvis energianvändning och transporter. I de båda intervjuerna talas att det om att 

miljöarbetet är något som engagerar hela företagen. De båda företagen har uppförandekoder för 

leverantörer, samtidigt arbetar båda emot korruption.  

Det som skiljer mellan företagen är att Systembolaget lägger större vikt vid att förebygga 

alkoholens skadeverkningar än vad Swedish Match gör vid att förbygga sina produkters eventuella 

hälsoeffekter. Detta kopplas samman med ägarförhållandena. Kopplingen görs då Systembolaget har 

fått uppdraget från staten att just arbeta för att minska en ohälsosam alkoholkonsumtion, medan 

Swedish Match som är privatägt inte är skyldiga att arbeta med dessa frågor, vilket de inte gör i lika 

stor utsträckning som Systembolaget.  

Något annat som skiljer är att Systembolaget är mer inriktat på Sverige i de sociala frågorna, 

jämfört med Swedish Match som har många projekt i andra länder. Detta är något som går att koppla 

ihop med vinstintresset, då Swedish Match väljer att globalisera sitt företag och verka i så många 

länder som möjligt för att maximera sina vinstmöjligheter. I och med att Swedish Match verkar i fler 

länder leder det även till att de engagerar sig i var och ett av dessa länder. 
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Slutsats 2: 

Det finns många likheter mellan företagen sett till vad de arbetar med inom CSR, då de båda arbetar 

med alla fyra CSR-kategorierna. Fördelningen av antalet ämnen under var och en av de fyra 

kategorierna är även den snarlik företagen emellan. 
 

6.4 Vad prioriterar företagen att kommunicera om sitt CSR-arbete? Skiljer det 

sig mellan företagen? 

Genom att studera vad företagen kommunicerar av sitt CSR-arbete, och vad som skiljer sig mellan 

företagen så framgår vad de lägger störst vikt vid i detta sammanhang. Denna fråga är relevant för 

vår frågeställning, där fokus ligger på att ta reda på vad skillnaderna mellan det statligt/icke-

vinstdrivna företaget Systembolaget och det privatägda/vinstdrivande företaget Swedish Match är i 

form av kommunikationen av det arbete de utför. Med hjälp av teorin och kodningen har vi fått en 

uppfattning av vad företagen arbetar med och vad de kommunicerar av detta.  

 

Swedish Match 

Genom hemsidan kommunicerar Swedish Match ut vad företaget gör inom hela koncernen, från 

medarbetare och produktionsprocess till egen policy och bestämmelser avseende CSR.  Störst fokus 

har företaget valt att lägga på att kommunicera ut sitt sociala- och miljömässiga ansvar, detta har 

uppnåtts genom innehållsanalysen, där vi kategoriserade allt som företaget beskriver om sitt CSR-

arbete på hemsidan (se figur 4 s. 36). Genom att analysera figuren ser vi att fokusmassan skiljer sig 

betydligt beroende på kategori.  

Enligt Sofia Hedevåg kommunicerar företaget ut det mesta av det CSR-arbete som görs i företaget, 

detta för att de vill vara transparent.122 De få punkter som inte kommuniceras ut menar Hedevåg är 

regler och bestämmelser som används för internt bruk på företaget.123 Swedish Match sköter sin 

hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Initiative).124 Detta innebär att de har ett antal 

olika riktlinjer för att systematiskt arbeta med tydlig rapportering och uppföljning. 

 

 

 

                                                
122 Intervju Hedevåg, Sofia 2012-11-30 
123 Intervju Hedevåg, Sofia 2012-11-30 
124 swedishmatch.com 
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Systembolaget 

Systembolaget lägger stor vikt vid att kommunicera vad de arbetar med för att vara transparenta. 

Även de statliga företagen måste göra redovisning enligt GRI.125 Systembolaget använder sig av 

ytterligare metoder utöver kommunikation via hemsidan, då de bland annat producerar reklamfilmer 

som visar vad de gör för att undvika langning och överkonsumtion av alkohol.126 Företagets direktiv 

från staten är att motverka alkoholens skadeverkningar, och därför är detta något som genomsyrar 

företagets kommunikation. 

 

Komparativ analys 

Det är viktigt för båda våra utvalda företag att vara transparenta och genom kommunikation visa 

allmänheten vad företaget arbetar med. Båda väljer även att sköta sin rapportering enligt GRI. Dock 

skiljer sig andelen områden som företagen rapporterar om. Systembolaget tar upp fler områden än 

vad Swedish Match gör. Detta kan kopplas till ägarförhållandet eftersom Systembolaget rapporterar 

på fler områden, då företaget ägs av staten vilka har krav för hur rapportering av CSR-arbetet ska gå 

till.   

Båda företagen redovisar i dess hållbarhetsrapporter hur den ekonomiska delen av verksamheten 

fungerar. Därför ser vi ingen skillnad mellan företagen när det kommer till kommunikation av de 

ekonomiska delarna. Då Swedish Match är ett internationellt företag och Systembolaget endast 

verkar inom Sverige kan vi se skillnad i företagens kommunikation. Med tanke på de 

produktionsanläggningar som Swedish Match har världen över måste de även ta ett ansvar gentemot 

produktionen och samhället där anläggningarna är placerade. Systembolagets ansvarstagande är mer 

inriktat på nationell nivå, där det svenska samhället ligger i fokus. Att Systembolaget, och då också 

svenska staten, riktar in sig på en mer nationellnivå kan enligt oss bero på att svenska statens primära 

intresse är att arbeta för Sverige och dess invånare. Detta syns i det uppdrag som de har gett 

Systembolaget då de som tidigare har nämnts ska verka för minskade skador av alkohol. 

Forkman hävdar i intervjun att Systembolaget inte måste kommunicera ut allt som de gör inom 

CSR, dock är vi en aning kritiska till detta påstående. Enligt regeringen måste ett företag som ägs av 

staten vara föredömen inom “hållbart företagande”. Med “hållbart företagande” avses att de statligt 

ägda bolagen ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som gynnar en hållbar utveckling.127 Därför ser vi 

att den statliga påverkan också har ett inflytande på vad som kommuniceras av företaget, just för att 

de ska kunna möta regeringens krav.  

                                                
125 regeringen.se 
126 systembolaget.se 
127 regeringen.se 
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Även om Systembolaget från grunden vill kommunicera sitt CSR-arbete, på grund av att de är 

stolta över det arbete de utför, så måste det finnas med i beräkningarna att kraven från dess ägare är 

något som genomsyrar och sätter grunden till arbetet. Den största skillnaden mellan företagen är vad 

de lägger fokus på inom CSR. Systembolaget har lagt störst vikt vid att kommunicera ut det uppdrag 

som de har tilldelats av staten, nämligen att minska alkoholens skadeverkningar.  

Swedish Match har en jämnare fördelning av vad de lägger fokus vid, dock fick miljömässigt och 

socialt ansvarstagande mer utrymme än de andra kategorierna. Detta kopplas till ägarförhållanden då 

statens uppdrag till Systembolaget också är det som genomsyrar företagets kommunikation inom dess 

CSR-arbete. Detta har vi kommit fram till genom innehållsanalyserna i kombination med kodning av 

det insamlade materialet efter de fyra kategorierna.    

 

Slutsats 3: 

Prioritering av vad som är viktigt att kommunicera skiljer sig mellan företagen. Systembolaget 

prioriterar att kommunicera sitt statliga uppdrag medan Swedish Match väljer att ha ett jämnare 

fokus på alla kategorier. Detta kopplas till ägarförhållande då Systembolaget prioriterar att 

kommunicera uppdraget de har tilldelats av staten. 
 

6.5 Varför väljer företagen att fokusera på vissa områden inom CSR? 

Här presenteras några tänkbara anledningarna till att de utvalda företagen fokuserar på vissa områden 

inom CSR. Här berörs bland annat vinstintresset och ägarförhållandet. Denna fråga är viktig att 

undersöka för att kunna svara på om företagens ägarförhållande och vinstintresse har några influenser 

över varför företagen väljer att fokusera på vissa områden.  

 

Swedish Match 

Enligt Sofia Hedevåg är grunden till vad företaget väljer att arbeta med idag, inom CSR, en enkät 

som alla intressenter svarar på årligen.128 Swedish Match intressenter är bland annat kunder, 

leverantörer, konsumenter, tillsynsmyndigheter, forskare och anställda. Enkätsvaren vägs emot vad 

företaget ser som viktigt för sin prestation. Det som styr Swedish Matchs fokusering av CSR-

områden är i huvudsak intressenterna kombinerat med företagets egna åsikter. Detta förklarade 

Hedevåg under intervjun.129 
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Systembolaget 

Systembolaget får tydliga riktlinjer från staten. Det är främst dessa riktlinjer företaget utgår ifrån i sitt 

arbete med CSR.130 Detta var dock inget som Forkman nämnde i intervjun, utan hon betonade snarare 

faktumet att de arbetar med CSR utifrån eget initiativ.131 Vad Forkman säger skiljer sig därmed från 

vad staten anger. Eftersom det tydligt kommuniceras, från Systembolaget och staten, vilka direktiv 

som ges till de statligt ägda företagen när det gäller arbete inom hållbarhet och CSR, anser vi detta 

vara den mest trovärdiga källan. Forkmans uttalande, att Systembolaget arbetar med CSR utifrån eget 

initiativ, är därför något som vi ställer oss kritiska till. Som staten själva uttrycker det så ska de 

statligt ägda företagen vara föredömen inom hållbart företagande.132 Det blir svårt att veta vilken del 

av arbetet som Systembolaget gör av eget intresse och vad de gör på grund av de statliga direktiv som 

tilldelas.  

 

Komparativ analys 

De skillnader som kan tydas mellan företagen är att Systembolaget har vissa riktlinjer från staten som 

de måste följa, samt att Forkman talar mer om en specifik intressent, kunderna, och om att de ska 

vara nöjda. Swedish Match säger sig utgå från intressenterna och deras intressen, men också 

företagets intresse av att prestera och öka tillväxten.133 Att Systembolaget är statligt ägt innebär att de 

måste, enligt statens direktiv, lägga fokus på att minska alkoholens skadeverkningar. 134 

Utöver detta blev intrycket att nöjda kunder var det viktigaste målet, både med tanke på att 

Forkman betonade det under intervjun, men också faktumet att detta presenteras på hemsida.135 Kan 

det här bero på att Systembolaget är ett monopolföretag, och att det då blir viktigare för dem att ha 

nöjda kunder? För att bevara monopolet krävs det att svenska folket är positiva till detta förhållande, 

och därför har Systembolaget en annan inställning till sina kunder än de företag som inte är 

monopolstyrda.  

Att Systembolaget inte kommunicerar lika mycket om att göra andra intressenter nöjda, skulle 

kunna bero på relationen mellan exempelvis företaget och deras leverantörer. Då leverantörerna är 

privatägda och därmed vinstdrivande till skillnad från Systembolaget, bidrar detta till att det blir en 

motstridighet mellan Systembolagets vision om att minska alkoholens skadeverkningar – vilket till en 

viss mån innebär minskad konsumtion, minskade inkomster – och leverantörernas vinstintresse. Att 

både gynna sitt eget och leverantörernas intresse blir därför ett nästintill ouppnåeligt uppdrag, då 

bådas intressen strävar åt två olika håll. 

                                                
130 systembolaget.se 
131 Intervju Forkman, Malin. 2012-12-04 
132 regeringen.se 
133 Intervju Hedevåg, Sofia. 2012-11-30 
134 systembolaget.se 
135 Intervju Forman, Malin 
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Eftersom Swedish Match är ett privatägt och vinstdrivet företag har de samma vinstintresse som 

deras leverantörer, vilket även Hedevåg nämner i intervjun.136 Detta kan medföra att intressenterna 

blir viktigare för Swedish Match än för Systembolaget, då Swedish Match och deras intressenter har 

samma intresse och där av strävar åt samma håll. 

 

Slutsats 4: 

Swedish Match låter intressenter påverka CSR arbetet mer än Systembolaget, där en specifik 

intressent, kunden i detta avseende, och ägarna får en större roll av vad som prioriteras. Att 

kunderna får en stor roll för Systembolaget kopplar vi samman med att de ägs av staten och är ett 

monopolföretag, då de behöver ha nöjda kunder för att kunna bevara monopolet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                
136 Intervju Hedevåg, Sofia 2012-11-30 
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7. Slutdiskussion 

 
I följande del presenteras de slutsatser som har framställts utefter uppsatsens syfte, en diskussion om 

teorins roll i uppsatsen, samt förslag på framtida forskningsområden. 
 

För att uppfylla syftet kommer frågeställningarna besvaras, vilka är: 

 

• Finns det några skillnader mellan vilka CSR-kategorier det privatägda företaget Swedish 

Match och det statligt ägda Systembolaget väljer att fokusera på i sitt arbete med CSR, och 

hur ser de i så fall ut? 

• Finns det någon skillnad mellan vad företagen prioriterar att kommunicera av sitt CSR-arbete, 

och hur ser den i så fall ut? 

 

Genom den genomförda studien har vi kunnat se vissa skillnader mellan våra valda företag. Som 

det diskuterades under analysen så går det att koppla ihop några av dessa skillnader med företagens 

ägarförhållanden och/eller vinstintresset.  

 Det privat ägda företaget Swedish Match låter intressenterna ha ett stort inflytande i beslut av vad 

som är viktigt för företaget att lägga fokus på i sitt CSR-arbete, samt kommunikationen av detta. 

Systembolaget låter snarare en specifik intressent, kunderna i detta avseende, styra företagets fokus 

på CSR och kommunikationen av detta. Att Systembolaget låter kunderna påverka kopplas till 

monopolet, eftersom det krävs nöjda kunder som instämmer om att Sverige ska bevara monopolet på 

alkoholhaltiga drycker. 

 Systembolaget har större krav på sig att arbeta med CSR än vad Swedish Match har, i och med 

statens bestämmelser av hur statligt ägda företag ska arbeta med hållbarhetsfrågor. 

 Systembolaget lägger större vikt vid att arbeta, samt kommunicera sitt arbete med att förebygga 

alkoholens skadeverkningar, vilket kopplas till ägarförhållandet då detta är ett direktiv från staten. 

Liknande arbete som Swedish Match utför (“Harm reduction”, GOTHIATEK etc.) får inte lika stort 

utrymme då detta inte är ett specifikt direktiv från ägarna. 

Punkterna ovan är kopplade till de valda företagen, vilket innebär att det inte går att generalisera 

svaren på alla statligt ägda/icke-vinstdrivandeföretag och privatägda/vinstdrivande företag. Det skulle 

kunna se annorlunda ut om ett annat statligt företag var utvalt, då Systembolaget har monopol i 

Sverige, samt att de har en specifik uppgift då de ska verka för att minska alkoholens 

skadeverkningar. Dock ser vi att studien tillsammans med fortsatt forskning kan leda till mer generell 

kunskap inom området.   
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Med hjälp av de frågeställningar som har använts under analysen har ett antal slutsatser som är 

direkt relaterade till de utvalda företagen uppstått. Någon generalisering ska heller inte göras utifrån 

dessa slutsatser.  

 

Slutsats 1: 

Definitionen av CSR skiljer sig mellan de utvalda företagen, då Systembolaget väljer att inte nämna 

det ekonomiska ansvaret. Detta menar vi hänga ihop med att Systembolaget inte är vinstdrivet, samt 

ägs av staten. 

 

Slutsats 2: 

Det finns många likheter mellan företagen sett till vad de arbetar med inom CSR, då de båda arbetar 

med alla fyra CSR-kategorierna. Fördelningen av antalet ämnen under var och en av de fyra 

kategorierna är även den snarlik företagen emellan. 

 

Slutsats 3: 

Prioritering av vad som är viktigt att kommunicera skiljer sig mellan företagen. Systembolaget 

prioriterar att kommunicera sitt statliga uppdrag medan Swedish Match väljer att ha ett jämnare 

fokus på alla kategorier. Detta kopplas till ägarförhållande då Systembolaget prioriterar att 

kommunicera uppdraget de har tilldelats av staten. 
 

Slutsats 4: 

Swedish Match låter intressenter påverka CSR arbetet mer än Systembolaget, där en specifik 

intressent, kunden i detta avseende, och ägarna får en större roll av vad som prioriteras. Att 

kunderna får en stor roll för Systembolaget kopplar vi samman med att de ägs av staten och är ett 

monopolföretag, då de behöver ha nöjda kunder för att kunna bevara monopolet. 
 

7.1 Teorins roll 

Den teori som har använts under arbetets gång, “Model of Sustainable Development”, var till stor 

hjälp under uppsatsprocessen, både under empirinsamlingen och analysen. Genom denna återgavs en 

tydlig bild av vad det var företagen arbetar med i samband med CSR och hur stor vikt de lägger vid 

varje område, det vill säga miljö, socialt ansvar, ekonomi, och organisationskultur.  

Genom en anpassad modell (se figur 3 och 4) för var och ett av företagen gavs en överblick av 

dess CSR-arbete. Vi anser att båda företagen uppfyller de arbetssätt som Aras och Crowther 

förespråkar i teorin, vilka är ekonomiskt- socialt- och miljömässigt ansvarstagande samt 
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organisationskultur. Något som uppmärksammades var att vissa CSR-aktiviteter, som exempelvis 

arbete mot korruption och uppförandekod, kunde passa in under både kategorierna 

organisationskultur och socialt ansvarstagande då de både kan ses som interna och externa.  

Vi är medvetna om att modellen och dess kategorier är teoretiska och att verkligheten är mer 

komplex, vilket innebär att det i verkligheten är möjligt att vissa CSR-aktiviteter kan sorteras in 

under två olika kategorier. Det är något som kan förtydligas i modellen. Detta skulle innebära att det 

blir något enklare att se om någon aktivitet befinner sig mellan två kategorier, eller om de till och 

med borde finnas med i båda.  

7.2 Framtida forskningsområden 

Under arbetets gång har vi fått en djupare förståelse för Corporate Social Responsibility och 

hållbarhet, samt kommunikationen av dessa. I de olika delmomenten av uppsatsskrivandet har vi lagt 

märke till en hel del detaljer som har väckt vårt intresse. De slutsatser som har uppnåtts genom 

analysen hade varit intressant att tillämpa på ytterligare företag och undersöka i vilken utsträckning 

de överensstämmer på företag med andra visioner och affärsidéer.  

På grund av begränsad tid har vi varit tvungna att göra en hel del avgränsningar, vilket har lett till 

att fokus lagts på två företag med olika ägarförhållanden och vinstintressen. Då vi inte kan 

generalisera vår forskning på alla privatägda/vinstdrivna och statligt ägda/icke-vinstdrivna företag, 

kan fortsatt forskning inom området bidra till att en generalisering kan utföras i framtiden. 

Kommande forskning hade även kunnat utökas med andra typer av ägarförhållanden.  

Vi konstaterar även att Systembolaget är ett speciellt företag då de befinner sig i en 

monopolsituation och är statligt ägda. Numera finns det inte många företag som har monopol, varken 

nationellt och internationellt. Därför hade det varit intressant att se hur ett företag som endast är 

statligt ägt men också är konkurrensutsatta, arbetar med CSR och kommunicerar detta. 

Annars finns det en hel del som lockar intresset utifrån begreppet CSR. Det skulle kunna gå att ha 

en kritisk inställning till CSR, och undersöka hur mycket företagen verkligen gör för att det gynnar 

omgivningen, eller om dess intresse främst ligger i att stärka varumärket. 

Eftersom fokus främst är lagt på företagets synvinkel och hur de kommunicerar ut sitt CSR-arbete, 

hade en potentiell fortsatt forskning kunnat vara att undersöka vad företags intressenter och anställda 

har för syn på CSR och hur de tycker att företagen använder sig av begreppet.  
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Bilagor 
Nedan presenteras de intervjuer genomfördes med Sofia Hedevåg från Swedish Match och Malin 

Forkman från Systembolaget. 

Bilaga 1 
Swedish Match – Sofia Hedevåg 

 

Bakgrund om Sofia: 
Sofia sitter på huvudkontoret i Stockholm. På funktionen för Corporate Communications and 

Sustainability. Hennes chef sitter vid koncernavdelningen, Emmet Harrison. De är ett litet team 

bestående av Emmet, henne själv, och fyra kollegor som bland annat jobbar med det dem kallar 

hållbarhet, och de sitter i Stockholm. Sofia har själv varit på Swedish Match i fyra år och har jobbat 

med någonting som företaget kallar för Business Intelligence, som har med omvärldsbevakning att 

göra, och har de senaste två åren varit involverad i deras hållbarhetsarbete. 

• Hur definierar ni CSR? 

Det är ju lite knivigt det här med definitioner, faktiskt, när man pratar om CSR finns det många 

begrepp, som bland annat CSR, SR, CR och Sustainability. Så som vi ser det på Swedish Match, så är 

just det ni frågar om, CSR, det handlar om Corporate Social Responsibility, alltså företagets sociala 

ansvarstagande, och vi ser det som en del av vad vi kallar Sustainability, alltså hållbarhet. Alltså 

endast den del som rör det sociala ansvarstagandet som har med människor att göra. Så vi pratar inte 

om CSR internt och externt här på Swedish Match, utan vi pratar om Sustainability. Då innebär det 

även miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Vi använder ju ramverket som Global Initiativ har tagit 

fram inom hållbarhet, och där pratar man om att balansera det ekonomiska ansvaret med det sociala 

och det miljömässiga ansvaret. Så vi försöker ta ett helhetsgrepp kring det här med hållbarhet. 

• Ser ni någon skillnad mellan CSR och hållbarhet? 

Vi ser absolut CSR som en del av hållbarhet. Om man tittar i vår Sustainabilityrapport, där pratar vi 

om vårt ekonomiska ansvar, sen pratar vi om det miljömässiga och det sociala. Vi pratar också om 

något som vi kallar för medarbetaransvar. Så vi har valt att lyfta ut den delen som har med employee 

medarbetare att göra, och ha det som ett separat område, då vi ser det som den viktigaste 

intressentgruppen, vår interna intressentgrupp. Inom det sociala ansvaret så lägger vi allting som har 

med vår externa intressentgrupp att göra, samhället i stort och så. 

• När och varför började ni arbeta med CSR? 

Det var en bra första fråga om det här med CSR, för fram till 2010 så kallade vi det faktiskt för CSR, 

vårt arbete med hållbarhet. Det var runt 2001 som vi började prata om CSR internt och det är mycket 

som har hänt sen dess. Längst vägen så skapade vi vår uppförandekod 2004 som satte en grund i allt 
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vårt hållbarhetsarbete och vår position inom detta. Vi har jobbat med hållbarhet i 10 år när vi har 

definierat det som CSR eller numera hållbarhet. Men egentligen har vi alltid så länge som företaget 

har funnits arbetat med dessa frågor, det är bara en definitionsfråga av vad man kallar det. Vi har ju 

alltid tagit vårt ansvar, både när det kommer till medarbetare och utåt sett också med miljö och 

samhället. Men vi har börjat jobba mer systematiskt med hållbarhet sedan 2010, då var det så att den 

dåvarande chefen för Investor Relations fick ansvar för hållbarhet, och året därpå blev samma person 

befordrad och sitter numera i koncernledning. Det är då min chef Emmet Harrison. Så 

hållbarhetsfrågorna är representerade i koncernledningen, dem är ju på en väldigt hög nivå i 

organisation, och i samband med att vi började ta ett mer systematiskt tag om hållbarhet så började vi 

också redovisa enligt det här GRI ramverket 2010. Så vi har ju arbetat mer och mer systematiskt även 

om vi alltid har tagit vårt ansvar som företag. 

• Var det för att han kom in som ni började arbeta mer systematiskt med det? 

Hållbarhet handlar om hur ett företag kan vara hållbart på lång sikt, så det ligger i alla företags 

intresse att arbeta med dessa typer av frågor, så varför man börjar arbeta med det är svårt att svara på. 

Jag känner att det är någonting som är integrerat i verksamheten. Däremot har man märkt ett större 

intresse utifrån de senaste tre åren av den här typen av frågor, och även ökat krav på transparens. Det 

har gjort att vi har tagit ett mer systematiskt tillvägagångssätt när vi redovisar vårt hållbarhetsarbete, 

så där är det skillnad som jag ser de senaste tre åren, att vi har blivit mer transparenta, och vi har känt 

att det finns frågeställningar utifrån gällande olika typer av hållbarhetsfrågor. Genom att redovisa och 

ta fram hållbarhetsredovisning så tvingas man jobba mer systematiskt med transparensen. 

• Vad arbetar ni med inom CSR, både internt (arbetsförhållanden, löner etc.) och externt 

(hjälper andra organisationer etc.)? 

Vi jobbar med det miljömässiga, sociala och medarbetaransvaret, det är klart att hållbarhet är ett 

väldigt brett begrepp och brett område så på ett eller annat sätt är hela organisationen involverat i 

hållbarhetsarbetet. Men här på Swedish Match så är vi ett team som jobbar specifikt med 

kommunikation av hållbarhet, och det är vi som sitter här på huvudkontoret. 

Vi har ju någonting som kallas Community Involvement där vi jobbar för att stödja våra lokala 

samhällen runt om i världen där vi har vår produktion bland annat. Där sponsrar man olika typer av 

projekt som har med barn och ungdomar att göra men även vuxna människor.  

• Hur ser det ut lite högre upp, exempelvis i styrelsen, hur mycket fokus lägger dem på 

hållbarhet? 

Vår styrelse är absolut engagerad i hållbarhet. Emmett Harrison presenterar hållbarhet som ett 

område två gånger om året för styrelsen. Men det finns ingen specifik person som är ansvarig som är 

ansvarig för hållbarhetsfrågor inom styrelsen, utan man har valt att ta ett totalansvar inom företaget 

för dessa frågor. Så styrelsen är definitivt engagerad, och koncernledningen i högsta grad eftersom 
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han som är ansvarig för hållbarhet sitter i koncernledningen, och har därför en löpande dialog med 

koncernavdelningen. Sen har vi också, om man tittar längre ner i organisationen, så jobbar vi som 

arbetar med kommunikation mycket med vårt interna miljöråd som har deltagare från alla fabriker 

från Swedish Match där vi pratar miljöfrågor specifikt. Jag är en del av detta råd, tillsammans med 

min chef. Sen har vi ett HR-råd också som pratar medarbetarfrågor, som vi har en löpande kontakt 

med. Det är ju så att HR-avdelningen hanterar många av frågorna som behandlar medarbetarfrågor. 

För ett tillverkande företag så är det framför allt på fabriksnivå som man hanterar miljöfrågor som 

utsläpp och energiförbrukning exempelvis. Så det känns som att hela organisationen på ett eller annat 

sätt är involverad i arbetet.  

• Vad är anledningen till att ni använder CSR på det sättet ni gör? 

Grunden till det vi arbetar med just nu är att vi årligen genomför en enkät bland våra viktigaste 

intressenter. Det handlar om att vi ska ta reda på vad våra intressenter tycker är viktigt att Swedish 

Match ska fokusera på när det gäller hållbarhet. Den informationen får vi in en gång om året från 

våra intressenter. Detta är bland annat kunder, leverantörer, konsumenter, tillsynsmyndigheter, 

forskare, anställda, inverterare, alla våra huvudintressentgrupper, då får vi årligen in resultat av vad 

dem tycker är viktiga hållbarhetsfrågor för oss. Då sitter vi internt och analyserar det och tittar på vad 

alla de hållbarhetsfrågorna och hur stor påverkan har dem på vår egen prestation på Swedish Match 

verksamhet på 3-5 års sikt. Så sitter vi och rankar varenda fråga inom hållbarhet, till exempel 

barnarbete, energiförbrukning, avfallshantering, en riktig bruttolista, så sitter man och rankar dem 

genom en matris av hur viktigt det är för intressenterna på ena axeln och hur viktigt det är internt för 

Swedish Match prestation på andra axeln, och så plottar man varje fråga i en matris, och då får man 

ett tydligt resultat av vad som är viktigast både från intressenter externt och internt för oss på 

Swedish Match. Resultatet på den guidar oss sen till vad vi fokuserar på. Det handlar om att ha en 

dialog med sina intressenter när det kommer till hållbarhet. 

• Ni pratar om tillväxt på hemsidan, syftar detta på tillväxt i företaget? 

Ja, det är det. Men det handlar också om att generera värde för intressenterna också, så alla de 

organisationer och företag och även miljön är en intressentgrupp. Runt omkring generar vi värde, för 

alla de grupper hjälper vårt företag att generera tillväxt på lång sikt. För utan våra leverantörer och 

kunder så är vi i stort sett ingenting, så det handlar om att tänka utanför gränserna för sin egen 

organisation Vi menar generera tillväxt för oss internt men egentligen också för de externa 

intressenterna  

• Hur stor vikt lägger ni vid miljöfrågor och varför är dessa frågor viktiga för just er (och 

kanske även företag överlag)? 

Miljöfrågor är absolut en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar ständigt med att minska den 

negativa miljöpåverkan som vi har på miljön, trots att vi från grunden har en ganska liten 
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miljöpåverkan. Både produktionsprocesser och råmaterial som används inom tobak har en begränsad 

miljöpåverkan, men det finns alltid förbättringar som kan göras, som dels leder till fördelar för miljön 

i sig men också besparingar för oss internt. Det är ju oftast så att när man jobbar systematiskt med 

miljöarbete så leder det till reducerade kostnader också, det finns en hög korrelation mellan just miljö 

och kostnadsbesparing, så visst är det något vi jobbar ständigt med. Vi har ett miljöråd som jag 

nämnde förut, där vi går igenom hur vi uppnår våra miljömål och förbättringsarbete. Som grund för 

hur vi jobbar med miljö så har vi en miljöpolicy, som gör att vi kan uppnå miljöförbättringar. Det är 

ju i stort och smått, vi har bland annat infört kravmärkt kaffe i personalmatsalen, vi har bytt ut 

energikrävande elektronik till ny elektronik, vi försöker göra klimatsmarta affärsresor, där vi, som 

globalt företag, försöker ersätta resor med video och telefonkonferenser. Vi försöker göra så att alla 

drar sitt strå till stacken, även om vi jobbar systematiskt i produktionen med 

energiförbättringsåtgärder och avfallshantering till exempel 

• Vad är det som påverkar ert CSR-arbete? (Konkurrenter, kunder, intressenter, aktuella 

samhällsfrågor etc.) 

Det är som jag nämnde tidigare, vid hållbarhet internt, så är det intressenterna. Vad intressenterna har 

för krav och intressen på Swedish Match som styr vårt arbete. Men vi tar en samlad bild av vad de 

externa intressenterna tycker är viktigt men också vad vi internt tycker är viktigt för vår organisation. 

Men just att vi skickar ut den här hållbarhetsenkäten varje år och låter den guida all vår 

kommunikation inom hållbarhet och även hur vi jobbar internt så påverkar intressenterna hur vi 

arbetar i allra högsta grad vårt arbete. Det handlar om att vara lyhörda och lyssna på intressenterna, 

inte bara genom att skicka ut en enkät utan egentligen i varje möte med människor och hela tiden 

försöka genomföra förbättringar internt. 

• Tror ni att det är viktigare för er att utöva CSR arbete, med tanke på de produkter ni 

tillverkar? 

Vi försöker säga som så att alla företag ska ju vara ansvarsfulla, oavsett vad man producerar. Vi ser 

absolut inte det som någon inkonsekvent handling att man är ett ansvarsfullt företag trots att man 

producerar tobaksprodukter, utan vi tycker det är en självklarhet att vi tar vårt ansvar, både gentemot 

intressenter och mot miljön. Så som vi ser det så bidrar vi även med något positivt till samhället för 

vi producerar ju faktiskt inte cigaretter, utan vi producerar snus, bland annat. Vi producerar även 

produkter som inte är tobaksprodukter, som exempelvis tändstickor och tändare. Så som vi ser det är 

snus en betydligt bättre produkt än cigaretter sett ur ett hälsoperspektiv, och vi tycker snus kan spela 

en väldigt viktig roll när man ska försöka reducera de skador från tobak hos samtliga konsumenter. 

Så nej, jag tycker inte vi har större krav på oss att arbeta med ansvarstagande utan jag tycker att vi 

har precis samma krav på oss som andra företag 
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• Tror ni att ni behöver mer legitimitet på grund av det ni tillverkar? 

Nej, men jag kan ju tycka att det finns en högre risk för vissa typer av företag att ses som green-

washing, så det handlar om att man ska jobba med hållbarhet på rätt nivå. Vi har ju exempelvis inte 

gjort hållbarhet till en varumärkesfråga utan vi ser det som en del i det dagliga arbetet. 

• Hur ser ni på den ekonomiska uppoffringen ni gör på CSR? Lönar sig det arbetet ni 

utför? 

Vi har inte mätt någon total effekt på det arbetet vi gör. Vi började jobba systematiskt med det här för 

två år sedan, men som jag sa förut, så på enskilda projekt, som till exempel när man pratar om 

miljöprojekt så uppstår väldigt ofta en win-win situation, eftersom en reducerad miljöpåverkan också 

oftast innebär minskade kostnader. Så inom miljöområdet så känns det som att arbetet lönar sig, men 

vi har inte mätt det.  

• Har ni några planer på att göra det? 

Inom vissa viktiga projekt är det så att man gärna vill ha ett businesscase där man räknar hem arbetet. 

Men rent arbetsmässigt och totalt sett när man arbetar med hållbarhet är det otroligt brett så jag ser 

inte riktigt hur man skulle kunna göra det, i och med att hela organisationen på ett eller annat sätt är 

involverat så mycket och det arbetet som vi definierar som hållbarhet när det gäller medarbetaransvar 

till exempel, det har ju de olika HR-sektionerna i vår organisation äger de frågorna som vi är 

involverade på verksamhetsnivå. Så jag ser att det finns en svårighet med detta, men man kan se 

medarbetarundersökningen som exempelvis visar väldigt nöjda medarbetare är ju en effekt av att man 

arbetar bra med talangutveckling och arbetsmiljö, men det mäts fortfarande inte i kronor huruvida 

arbetet lönar sig, utan det mäts på annat sätt. 

• Hur mycket påverkan har ert arbete med CSR på företaget som helhet? 

Vi ser det som en integrerad del av hela verksamheten. Det handlar om att försöka uppfylla vår vision 

och vår strategi, samtidigt som man på ett ansvarsfullt sätt utvecklar och tillverkar produkter av hög 

kvalitet. 

• Har ni några långsiktiga eller kortsiktiga mål med er CSR? 

Hittills har vi bara kommunicerat långsiktiga mål inom ett område, inom miljö, där vi i princip sedan 

förra året har satt ett nyckeltal som vi följer på årsbasis för alla våra fabriker. Där har vi satt sex olika 

nyckeltal, vi pratar om total energiförbrukning, elektricitet, miljöfarligt avfall, vattenanvändning och 

koldioxidutsläpp, och de är publicerade i hållbarhetsredovisningen. Däremot är det 2012 nu och det 

är första året som vi mäter prestationen eftersom vi satte nyckeltalet förra året. Vi har ännu inte 

publicerat hur vida vi har uppnått eller om vi är på väg att uppnå målen. Vi har i alla fall påbörjat 

processen inom miljöområdet. Sen har vi ett arbete framför oss som går ut på att identifiera och sätta 

nyckeltal på de andra områdena, det är ett av våra fokusområden till 2013, och målet för oss är så 

klart att öka transparensen och sätta sociala mål framför allt. Det gör att vi på ett systematiskt sätt kan 
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följa och identifiera förbättringar. Vi håller just nu på med att skriva årsredovisning för 2012 och där 

kommer vi presentera ambitioner inom varje delområde för hållbarhet, så det är nästa steg. Vi 

försöker ta ett systematiskt grepp och ta det steg för steg, där vi har börjat med miljöområdet sen 

utökar vi det till andra områden. Men med hållbarhetsarbetet generellt så har vi satt mål som är mer 

generella när det handlar om att vi ska öka kommunikationen och kunskapen om hållbarhet, både 

bland anställda men också bland våra externa intressenter och att vi ska förbinda oss till en ökad 

transparens i rapporteringen. Vi kommer förmodligen nu att ta in en konsult som kommer granska 

vår hållbarhetsredovisning 2012, för att därigenom få en högre legitimitet och att titta att vi har gjort 

på rätt sätt. Sen att hela tiden försöka öka omfånget i det vi kommunicerar inom hållbarhet. Det 

handlar väldigt mycket om använda inputen man får från intressenter för att styra vad det faktiskt är 

vi ska kommunicera. Men just måltal är någonting som efterfrågas. Där kommer vi så småningom 

lägga fokus. 

• Hur resonerar ni när det kommer till kommunikationen av ert sociala ansvar? Har ni 

några speciella strategier? Finns det saker ni inte kommunicerar ut genom exempelvis 

hemsidan, och i så fall vad och varför? 

  Vi har fått mycket beröm för att vi är väldigt transparenta när det gäller hållbarhetskommunikation, 

och vi redovisar på väldigt många av GRI indikatorerna, alltså många områden och ämnen inom 

CSR. Att man följer ett sådant ramverk gör att man kan vara transparanta, men vi redovisar samma 

information på webbplatsen och i hållbarhetsredovisningen och vi kommunicerar också internt via 

intranätet. Men vad jag kan komma på som vi inte kommunicerar ut externt är vissa policyers som vi 

har, men de är endast för internt bruk. Det finns vissa regelverk som gör att vi inte får kommunicera 

dessa externt. Annars försöker vi vara transparanta. 

• Hur tänker ni kring att ni är transparenta? 

Än så länge har det inte varit speciellt svårt, men jag tycker att det inte finns något självändamål att 

bara kommunicera sådant som är positivt. För att få en hög trovärdighet måste man vara transparent, 

både det positiva man har åstadkommit men också det man har kvar att göra. Det har inte varit något 

problem hittills, vi har inte behövt tänka mycket på det, utan vi har kommunicerat allt som vi har 

kommit fram till positivt eller negativt    

• Har ni varit med om att leverantörer inte har följt era policyers? Om ja, hur har ni 

hanterat just det fallet? Ledde det till avslutat samarbete? 

Nej, vi har inte varit med om att leverantörer inte har följt våra policyers så att vi har behövt avsluta 

ett samarbete. Vi uppmanar våra leverantörer att följa vår uppförandekod och enligt vår inköpspolicy 

som finns på vår hemsida. Konkurrens utsätter vi alla våra leverantörer för när man väljer leverantör 

och tar in anbud från minst tre, och då väljer inköpsavdelningen de leverantörer som man bedömer 

kan leva upp till Swedish Match långsiktiga krav och då tittar man både på kvalité, service, etik och 
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miljö. Om man tittar på hur vi jobbar med tobaksleverantörs kedja för det är ganska speciellt ner till 

tobaksodlarna. Så försöker vi stödja och främja aktiviteter både etiska och sociala frågor inom 

kedjan. Just vad gäller tobaksleverantörer så kräver vi att alla stora leverantörer ska underteckna ett 

dokument som vi kallar Social Commitment for Suppliers to Swedish Match. Där vi faktiskt listar 

krav och rekommendationer som har med hållbarhet, affärsetik, mänskliga rättigheter, barnarbete och 

hälsa att göra. Detta möjliggör att vi kan följa upp och utvärdera hur leverantören hanterar denna typ 

av frågor. Men enligt vår egen uppförandekod står det att vi ska verka för att våra leverantörer ska ha 

egna uppförandekoder. Men om man inte följer våra rekommendationer så ska vi ju i först han lösa 

situationen med samarbete och information men vi är väldigt tydliga i vår uppförandekod att 

alternativet är att man avslutar samarbetet. Men som sagt har vi inte gjort det och det är ju positivt. 

• Hur ofta följer ni upp och hur stor koll har ni? 

Vi säkerställer att de största (signifikanta) leverantörerna åtar sig att faktiskt jobba med den här typen 

av frågor, och vi har en ganska speciell situation för att även om vi är ett av Sveriges största företag 

så är vi globalt inom tobaksindustrin en av de allra minsta så vi konkurrerar med alla stora 

cigarettföretag. Det som händer på tobaksmarknaden globalt är att det finns ju fyra stora företag som 

också är mycket större inköpare än vad vi är, så de har en mycket större hävstång när det gäller att 

ställa krav på leverantörerna Vi köpet framförallt tobak av mellanhänder som också säljer till andra 

tobaksföretag. Våra konkurrenter ex. British Tobacco har stora revisioner hos leverantörerna, på ett 

väldigt systematiskt sätt med jämna mellanrum. Vi tycker att vi som så pass liten spelare inte har jätte 

mycket mer att tillföra för att våra leverantörer är ju redan granskade av våra konkurrenter. Så vi 

känner att vi har lagt ambitionsnivån på rätt nivå då vi har valt att skicka ut ett dokument som de 

måste fylla i där de säger att de åtar sig att följa våra policyers. Men vi kallar på det internt hur man 

skulle kunna utveckla systematiken kring det, hur man använder informationen man samlar in och 

hur man faktiskt kan säkerställa att det ex. inte sker barnarbete någonstans i leverantörskedjan. 

• Hur ser ni på era konkurrenters arbete inom CSR? Skiljer det sig mycket? 

Om man tittar på vår intressentenkät, men återigen det är ju den här matrisen som finns i 

hållbarhetsredovisningen (s.14) som styr hur vi arbetar och vilka frågor vi lyfter fram. Men tittar man 

på vår matris och på konkurrenternas så ser man att det finns ganska hög korrelation mellan 

resultaten och det är så det ska vara. Det är ju trovärdigt att det är så för det är klart att intressenter 

inom tobaksindustrin ska ju tycka att, eller tycker att vissa frågor är viktiga oavsett om det gäller oss 

eller våra konkurrenter. Vi tittar ju en del på vad konkurrenter gör inom hållbarhet och kan konstatera 

att vi fokuserar på samma saker och det visar ju då att vi fokuserar på rätt saker.  
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• Tror ni ert arbete med CSR skiljer sig från ett icke-vinstdrivande och/eller ett statligt 

företag? 

Jag tycker personligen att CSR eller hållbarhet handlar om företags ansvarstagande oavsett om det är 

ett vinstdrivet företag eller inte och precis som det gäller tobaksföretag och andra företag så tycker 

jag att alla företag måste ta ansvar för att vara hållbara på långsikt. Det borde inte skilja sig. Tittar 

man på kommunikationen om hållbarhet så är det så att statliga företag i Sverige enligt lag måste 

redovisa hållbarhet enligt GRI. Så redovisningsmässigt ligger de i framkant så till vida att de måste 

redovisa och att de har gjort det i flera år. Men man ser ju en trend att allt fler privatägda företag ökar 

sin transparens och börjar redovisa. Vi är ju ett av dessa företag som började 2010 och kommer 

fortsätta göra detta. Så jag tycker i alla fall inte att det ska skilja sig, sen vad jag tror är jätte svårt att 

svara på. 
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Bilaga 2 
Systembolaget – Malin Forkman 

 

• Bakgrund om Malin 

Malin arbetar på kommunikationsavdelningen som varumärkeschef. Det innebär att hon är ansvarig 

för att definiera varumärket som Systembolaget ska stå för, vem man vänder sig till, vad det är 

Systembolaget erbjuder, och sätta ramarna för hur man implementerar det i verksamheten i de olika 

avdelningarna och utöver det kommunikation på olika sätt, både externt och internt. 

• Hur definierar ni CSR? 

Det är en bra fråga. CSR är i grunden samma definition för alla företag, men Systembolaget är i sig 

ett enda stort CSR-uppdrag. Det uppdrag som vi har från staten är att begränsa alkoholens 

skadeverkningar, så det i sig är ett CSR-uppdrag. Sen har vi också, utöver det, tydliga krav från vår 

ägare att jobba med aspekter från etik, arbetsvillkor, miljö och även mot korruption. Som ni kanske 

visste sedan tidigare så hade vi under 2005 hade vi en stor muthärva på Systembolaget. CSR-arbete 

för oss, när vi använder det internt, så innebär det att jobba för goda arbetsvillkor och genom hela 

kedjan i stort sätt, även miljö och så vidare. Det sätts också i sitt sammanhang, då vi faktiskt arbetar 

för att färre ska råka illa ut på grund av alkoholens skadeverkningar. Hade jag jobbat på ett annat 

kommersiellt företag, då hade det mycket väl kunnat vara så att man sa att en del i vår CSR-satsning 

är att arbeta mot missbruk till exempel. 

• När och varför började ni arbeta med CSR? 

Det vet jag inte på rak arm, men CSR för oss är ett långsiktigt arbete, med exempelvis inköpsvillkor 

kring hur till exempel arbetarna har det under vägen eller innan vi köper in vårt vin eller vår sprit. 

Men exakt vilket år kan jag inte säga, men däremot kan man se att det blir tydligare och tydligare 

förväntningar och krav ifrån våra ägare. Det blir allt mer accepterat kan man säga med ett långsiktigt 

arbete som ändå får ett tydligare och tydligare utrymme i vår verksamhet. Och tydligare styrning, och 

det är inte så konstigt, det här ett tillstånd i samhället, det är ingen trend på något sätt. Man förväntar 

sig, som människa och som kund eller konsument, att de företag man handlar av, att de beter sig 

schysst. Det gör man själv tycker jag när man handlar mat eller kläder eller vad det nu kan vara. Det 

gäller ju att svara upp till det som företag. Det är det som är lite skrämmande, att man kan dra något 

gott från det, att man gör något extra eller on top of, men det blir mer och mer en förutsättning för 

företag, en faktor att man uppför sig väl förutsatt att man ska ha några kunder och sympatisörer, 

vilket kan vara en skrämmande utveckling. 
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• Kan man säga att era ägare påverkas av konsumenterna och samhället? 

Egentligen är det så att våra ägare är svenskarna, vi ägs av staten, vi ligger under socialdepartementet, 

det är så det fungerar. Staten har en möjlighet att styra sina egna företag och sina egna myndigheter, 

och det förväntar vi oss också, även som medborgare 

• Vad arbetar ni med inom CSR, både internt (arbetsförhållanden, löner etc.) och externt 

(hjälper andra organisationer etc.)? 

Vi samarbetar med olika typer av organisationer, med bland annat arbetsvillkor. Annars är det på 

hemmaplan också, i våra butiker till exempel, avfallshantering på olika sätt. Vi jobbar också 

gentemot olika leverantörer, att man ser över exempelvis förpackningsmängd, förpackningsvikter, 

och framför allt hitta de där viktiga sakerna som vi kan påverka, som arbetsvillkor. Vi försöker helt 

enkelt hitta de viktigaste områdena som gör skillnad. 

• Vad är anledningen till att ni använder CSR på det sättet ni gör?  

CSR är en del av vår vision helt enkelt, att arbeta och bidra till ett hållbart samhälle, och då blir ju 

fokus att motverka alkoholens skadeverkningar, men också både med intressenter och kunder, och då 

blir det här en ganska naturlig del i det arbetet. Vi får en tydlig riktning från våra ägare. För vår del, 

precis som för alla företag, så arbetar vi för att alla i Sverige ska vara nöjda med det vi gör. I detta så 

ingår också att man ska kunna lita på att vi ska verka för goda arbetsvillkor och att man inte slösar 

med resurser. Det blir helt enkelt en naturlig och en självklar del i vår verksamhet. 

• Hur stor vikt lägger ni vid miljöfrågor och varför är dessa frågor viktiga för just er (och 

kanske även företag överlag)? 

Miljöfrågorna och klimathotet är otroligt viktigt för alla, både på individnivå och företagsnivå. Där 

måste alla dra sitt strå i stacken. Det är den stora bilden. Vi vill ju bli gillade och uppskattade för den 

servicen, sortiment och bemötande men också det vi står för. Då är miljöfrågor en väldigt viktig del i 

det. Jag tror man skulle bli väldigt besviken ifall det kom fram att Systembolaget inte skötte sig väl 

eller inte brydde sig om de anställda genom dåliga arbetsvillkor, eller att vi slösade med resurser. Vi 

jobbar på alla sätt vi kan för att bli så bra som det är möjligt.   

• Hur ser ni på den ekonomiska uppoffringen ni gör på CSR? Lönar sig det arbetet ni 

utför? 

I det korta perspektivet kan man inte säga att nu gjorde vi den här resan till Sydafrika till exempel för 

att se hur det går till där, så ser vi direkt effekt av det, så fungerar det inte. För vår del, vi är inte ett 

företag som är till för att tjäna pengar till att börja med, utan det vi vill uppnå är att så få som möjligt 

dricker för mycket, så få barn som möjligt far illa. Så om det lönar sig är svårt att använda som 

begrepp på så sätt, men i det långa loppet så är det klart att det lönar sig för oss utifrån att det vi vill 

är att bli uppskattade för det vi gör. CSR i sig är ett väldigt långsiktigt arbete som kräver att man 

varje dag och hela tiden tar små medvetna steg. Men frågan på om det är lönsamt, så är svaret ja, men 
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i vårt fall mäter vi inte det i pengar, det är inte så vår verksamhet mäts. Vi konsumenter är inte 

lättlurade, man ser igenom ifall det är något man menar något med sitt arbete eller om det bara är 

något påklistrat eller påhittat. Så ja, det lönar sig, inte bara lönar sig utan jag tror det är en 

förutsättning, annars kommer företag och organisationer som inte gör detta kommer väljas bort. 

• Får Systembolaget legitimitet (monopol) genom att de arbetar för att minska alkoholens 

skadeverkningar? 

Genom vårt arbete skulle man tänka att vi arbetar med CSR? Ja (nu har jag inga belägg) men det tror 

jag, det kan vara en poäng i det. Det görs en årlig undersökning om hur företag uppfattas i CSR 

perspektiv och där rankas Systembolaget väldigt högt, vi var nog trea eller fyra eller något sådant. Så 

det kan nog vara ett antagande att när man har det uppdraget vi har kan man kanske göra kopplingar 

till att detta är CSR men det vet jag inte riktigt men vi kommer väldigt högt i dessa mätningar. Det 

kan nog vara ett rimligt åtagande, men egentligen tror jag inte att det bygger på (men nu gissar jag) 

att man vet i detalj vad vi gör kring det vi kallar CSR-frågor utan jag tror nog att man kan göra den 

kopplingen som ni nämner.   

• Var går era vinster? 

Bland annat till att underhålla verksamheten butiker och sortiment, sen läggs en hel del på forskning 

kring alkohol och dess skadeverkningar. En del går också till IQ som en liten friare väst i den här 

alkoholfrågan de har samma mål men de har lite andra initiativ och aktiviteter än vad systembolaget 

kan göra.  

• Hur mycket påverkan har ert arbete med CSR på företaget som helhet? 

De som arbetar direkt med inköp och sortiment för de är det något som är aktuellt och levande hela 

tiden, men sen blir det faktiskt i allt högre utsträckning något som kommer in i alla medarbetares 

vardag och det fungerar ju så att när något kommer nära en själv går det ofta upp en talgdank t.ex. det 

här med avfallshantering och så vidare det är en viktig del. Och något vi arbetar mycket med och det 

tror jag själv och har hört av andra men en väldigt viktig nyckel är medarbetarna när det kommer till 

kommunikation inte i första han stora reklam och mediekampanjer för det är inte så himla relevant 

för kunden och jag tror att man många gånger utgår ifrån att företag jobbar med denna typ av frågor, 

men att medarbetarna är införstådda i vad man har för målsättningar och vet konkret vad man gör det 

är viktigt. Och att man också gör det lätt för kunder i vårt fall, de som vill välja ekologiskt ska lätt 

hitta dessa. Så där är också ett mer integrerat sätt igenom hela verksamheten, alla får egentligen gå 

igenom utbildningar för så viktigt tycker vi att det är. Att man vet vilka målsättningar vi har och hur 

vi jobbar.      

• Har ni några långsiktiga eller kortsiktiga mål med er CSR? 

Vi har mål på både lång och kort sikt, vi reviderar och ser över årligen, så det har vi. 
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• Har du några exempel? 

Inte på rak arm, men de är ju kopplade till dessa områden, som miljö, arbetsmiljö och korruption.   

• Hur resonerar ni när det kommer till kommunikationen av ert sociala ansvar? Har ni 

några speciella strategier? Finns det saker ni inte kommunicerar ut genom exempelvis 

hemsidan, och i så fall vad och varför? 

Ja men det är lite det jag var inne på där, det ska vara lätt att hitta information om hur vi jobbar med 

CSR för de som söker och exempel när man är i butiker ska man lätt kunna hitta produkter som är 

ekologiska eller vad man prioriterar och information om detta. Det är viktigt att alla, både på 

huvudkontor och butik, är medvetna om vad CSR är och att vi känner oss bekväma med 

hållbarhetsfrågor generellt. Detta för att vi på Systembolaget ska veta vad vi vill uppnå och få en 

uppfattning om vad man själv kan bidra med i detta arbete. Så detta skulle jag på stå vara det 

viktigaste. Sen kan det bli aktuellt med punkt insatser också men framför allt på detta sätt, det är ett 

långsiktigt på sätt och vis kanske lågmält arbete men det är ingenting som man går ut och gör stora 

reklamkampanjer för det är inte rätt fokus.  

• Finns det saker som ni inte kommunicerar ut? 

Nej, faktiskt inte, inte vad jag kan komma på utan där försöker man ju vara transparant så att man ska 

kunna hitta den information man vill åt, så det är inget jag kan komma på. Det är nog snarare så att 

man tänker vad kan vara intressant och relevant för den som söker information. 

• Måste ni kommunicera ut allt ni gör, då ni är statligt ägda? 

Nej, det tror jag faktiskt inte att det är så att vi måste, utan det är i vårt eget intresse att berätta och vi 

är ju stolta över vårt arbete och våra ambitioner, så att det vill vi ju själva. Sen försöker man ju alltid 

bli bättre förstås.  

• Ni använder både begreppen CSR och Hållbarhet. Vad tycker ni är skillnaden mellan 

dessa begrepp? 

Jag tänker mycket att hållbarhet är ett svenskt ord (detta är en egen uppfattning) men vi använder 

begreppet CSR i styrelsen. Men fördelen med hållbarhet är att det är svenska, ibland är det knepigt 

med förkortningar av engelska ord.   

• Tror ni ert arbete med CSR skiljer sig från ett vinstdrivande och/eller ett privatägt 

företag? 

Inte särskilt mycket och jag inte bara tror utan jag har arbetat på flera andra kommersiella företag och 

tycker inte att det skiljer speciellt mycket faktiskt. Eller inte alls.  

• Hur ser du på Systembolagets ekonomiska ansvar? Ser ni inte den ekonomiska biten 

som lika viktig som de andra eftersom den inte nämns i er CSR-modell? 

Jo självklart arbetar vi utifrån ett ekonomiskt ansvars perspektiv. Som du säger avsätter vi pengar till 

forskning och till IQ för deras arbete. Samt att rent generellt som statligt bolag ta vårt ansvar på 
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största allvar att arbeta på ett effektivt sätt som möjliggör att största möjliga nytta når ut till både 

kunder och alla i Sverige. 

• Tror du att det finns någon anledning till det, att det att andra företag vill ha en 

ekonomisk vinning och att ni kanske har en annorlunda prioritet när det kommer till 

den frågan, tror du att det skiljer sig där? 

Jag tycker inte att det skiljer sig där, men vi har ju olika typer av ägare med olika krav. För ett 

kommersiellt företag är det ju i slutändan att tjäna pengar och vår prioritet är på något sätt att bidra 

till det därför att man ser att det efterfrågar kunder och konsumenter och det är det som styr, och vi 

har andra krav men i slutändan är det ju samma människor som köper och det blir enklare när man 

tänker så.   

 

 


