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SYFTE: Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida det 

föreligger skillnader mellan våra fallföretags CSR-
arbete och om skillnaderna kan härledas till 
företagens olika konkurrenssituationer. 

 
METOD: Vi har genom en abduktiv ansats genomfört en 

kvalitativ studie på våra tre fallföretag; Posten AB, 
Apoteket AB samt Systembolaget AB. Urvalet 
grundar sig i att företagen representerar statligt ägda 
företag med tre olika marknadssituationer. Vi 
genomförde telefonintervjuer med respektive företag, 
samt insamlade sekundärdata från företagens 
hållbarhetsredovisningar och hemsidor. 

 
TEORETISKA PERSPEKTIV: I uppsatsen har vi använt oss av en referensram 

bestående av teorier om olika grupper av statliga 
företag och konkurrens. Vidare analyseras empirin 
med hjälp av teorier om corporate social 
responsibility, corporate social responsiveness, 
corporate social performance samt strategic CSR. 

 
EMPIRI: Fallföretagens CSR-arbete studeras utifrån 

företagsinterna källor, såsom hållbarhets- och 
miljöredovisningar samt deras hemsidor. Vidare 
genomfördes telefonintervjuer med respektive 
fallföretags CSR-ansvarige. 

 
RESULTAT: Studien resulterade i att vi fann tendenser som 

indikerar på att skillnader mellan våra företags CSR-
arbete kan härledas till deras respektive 
konkurrenssituation, där högre konkurrensintensitet 
genererar ett mer välutvecklat CSR-arbete. 
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ABSTRACT  

 
TITLE:   Competition for a sustainable development? 
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COURSE: FEKK01, Degree Project Undergraduate level, 
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AUTHORS:   Emilia Kardell 

Sammy Pergament 
 
ADVISOR:   Gösta Wijk 
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PURPOSE: The purpose of this thesis is to examine whether 

differences exists between our case companies CSR 
activities and if the differences derive from each 
company’s competitive situation. 

 
METHODOLOGY: This is a qualitative study with an abductive 

approach on our three case companies: Posten AB, 
Apoteket AB and Systembolaget AB. We selected 
three state-owned companies with different 
competitive situations, which eliminate shareholders 
influences. Three phone interviews were conducted 
and we also studied intercompany sources. 

 
THEORETICAL PERSPECTIVES: In this thesis we apply a frame of reference which 

consists of theories concerning different groups of 
state-owned companies and competitive situation. 
Furthermore we analyze our data with theories about 
corporate social responsibility, corporate social 
responsiveness, corporate social performance and 
strategic CSR. 

 
EMPIRICAL FOUNDATION: Our case companies’ CSR activities are examined 

through each of their sustainability reports and 
websites. Furthermore we have conducted telephone 
interviews with each of our case companies CSR 
controller. 

 
CONCLUSION: We found tendencies which indicate that differences 

between our companies CSR activities derive from 
each of their competitive situation. Intense 
competition generates well-developed CSR activities. 
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1 INLEDNING 

 

”Att vara en ansvarsfull och professionell ägare innebär bland annat att ta ansvar för de 

frågor som rör socialt ansvar och hållbar utveckling. Det är alla företags ansvar, men de 

statligt ägda företagen ska vara föredömen, ta ledning och ligga i framkant i det arbetet. De 

statligt ägda företagen ska presentera en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. 

 

Min övertygelse är att de företag som kommer att vara framgångsrika i framtiden är de som 

arbetar aktivt och integrerat med dessa frågor, som förstår att se möjligheterna och se hur 

det påverkar företagens konkurrenskraft, och hur det bidrar till det långsiktiga 

värdeskapandet.”1 

 

 

1.1 BAKGRUND 

 

Staten är en stor och betydande arbetsgivare och företagsägare i Sverige. 54 företag förvaltas 

inom regeringskansliet, varav 40 av dessa är helägda av staten, vilket innebär att de ägs av de 

svenska skattebetalarna gemensamt. Detta medför ett stort ansvar för staten att kontrollera att 

de statliga företagen arbetar aktivt för en hållbar utveckling, tar ett socialt ansvar och infriar 

samhällsintressena.2 

 

Statligt ägda och privatägda företag rättar sig efter samma lagar och regler, så som 

aktiebolagslagen, konkurrens- och bokföringslagstiftningen. 3  Regeringen strävar efter att 

Sverige, och framförallt de statligt ägda företagen, ska vara ett föredöme i arbetet för en 

hållbar utveckling. Detta ska ske inom ramarna för lagstiftningen och i samråd med ägarnas 

långsiktiga intressen.4 Arbetet för en hållbar utveckling är inte bara viktigt ur den aspekten att 

vi tär på jordens resurser, utan även ur ett affärsstrategiskt perspektiv. Hållbart företagande 

skapar värde för ägarna samt främjar företagets förmåga att konkurrera på en dynamisk 

marknad, där samtliga intressenter ställer allt högre krav.5  Arbetet med hållbarhetsfrågor 

stärker företagets förtroende samt ökar legitimiteten i företagets agerande. Det finansiella 
                                                 
1 Olofsson, Maud;  Näringsminister (juni 2008) Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2007 s. 3 
2 Näringsdepartementet, Rapport N8013, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2007 s. 8 
3 Näringsdepartementet, Rapport N8013, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2007 s. 12 
4 Miljödepartementet, Prop 2004/05:150, Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag s. 246 
5 Näringsdepartementet, Rapport N8013, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2007 s. 17 
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värdet anses öka på lång sikt då hållbar utveckling skapar nya möjligheter och minimerar 

risker. Detta i sin tur stärker företagets varumärke och konkurrenskraft. Företaget får enklare 

att attrahera investerare och arbetskraft, då företaget anses etiskt försvarbart.6 

 

Initiativ till hållbar utveckling har funnits i den statliga ägarpolicyn sedan 1990-talet. 2005 

förtydligades företagsstyrelsernas ansvar för dessa frågor. Företagen ska följa de universella 

riktlinjer som finns kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och bekämpning 

av korruption.7 Global Compact är ett ramverk för företags ansvar och bygger på tio principer 

inom de ovan nämnda fyra områdena. 

 

 

1.1.1 POSTEN AB 

 

Sverige har haft ett postväsende sedan 1636. 1 januari 1993 bestämde riksdagen att 

Postverkets monopolställning skulle avregleras. Postlagen trädde i kraft i mars 1994 och 

under samma år bildades Posten AB, då Postverket ombildades från affärsverk till aktiebolag. 

Posten AB:s aktier ägs idag till 100 procent av den svenska staten. Med sina 30 000 anställda 

och med en omsättning på 30 miljarder kronor är Posten AB nordens största företag inom 

kommunikations- och logistiktjänster. Posten AB:s största konkurrent är i dagsläget Bring 

CityMail Sweden AB, ett helägt dotterbolag till Posten Norge AS. Andra verkande aktörer på 

marknaden är lokala operatörer, vilka inte utgör något större hot mot Posten AB. 8  

 

Posten AB är moderbolag i koncernen som innefattar Posten meddelande AB, Posten logistik 

AB, Strålfors AB, med flera. Tidigare ingick även Svensk kassaservice i koncernen, men 

verksamheten togs successivt över av Nordea AB under 2008 och vid årsskiftet 2008/2009 

upphörde företaget att existera.9  

 

Den 19 juni 2008 beslutades det att Posten AB ska sammangå med PostDanmark i en koncern 

ägd gemensamt av svenska staten, danska staten, CVC Capital Partners Group och de 

anställda. Den Svenska staten kommer att erhålla cirka 60 procent av kapitalet och den 

                                                 
6 Näringsdepartementet, Rapport N8013, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2007 s. 25 
7 Näringsdepartementet, Rapport N8013, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2007 s. 23 
8 Regeringens prop. 2007/08:147, Samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S s. 4-15 
9 Posten AB (2009-04-15) Dotterbolag 
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Danska staten cirka 40 procent. Motivet till sammanslagningen är att öka konkurrenskraften 

genom att skapa en naturligt stor hemmamarknad.10  

 

Postväsendet inom EU kännetecknas av statliga monopol. Förutom Sverige har även Finland, 

Storbritannien och Tyskland avskaffat det lagstadgade monopolet och infört fri konkurrens. 

En gemensam politik för sektorn inom EU ska liberalisera och konkurrensutsätta marknaden. 

Från och med 2011 kommer 16 stycken av EU:s medlemsländer inte längre ha möjlighet att 

föra statligt monopol. Post Danmark bolagiserades år 2002 och har sedan dess enbart haft ett 

begränsat monopol som har innefattat post upp till 50 gram. Resterande marknad har verkat 

under fri konkurrens. Under 2005 utfördes även en ägarbreddning av Post Danmark, där CVC 

Capital Partners Group förvärvade 22 procent av aktierna och bolagets anställda samtidigt 

blev ägare till tre procent av aktierna. Både Post Danmark och Posten AB är marknadsledande 

och de båda företagen rankas av EU bland de bäst förberedda inför EU:s avreglering av 

postmarknaden.11 

 

 

1.1.2 APOTEKET AB 

 

Apoteket AB har haft ett legalt monopol på att sälja läkemedel i Sverige sedan 1971, då hela 

apoteksväsendet organiserades i ett bolag som till två tredjedelar ägdes av staten. Först 1998 

blev staten ensam ägare.12  

 

Enligt 4 § lagen (1996:1152) har Apoteket AB ensamrätten att sälja läkemedel till 

allmänheten. Läkemedelsbehovet över hela landet ska tillgodoses till enhetliga priser. 

Apoteket AB ska tillhandahålla samtliga läkemedel som godkänts för den svenska marknaden. 

Detta sker idag via cirka 900 öppenvårdsapotek samt via cirka 850 apoteksombud. I 

uppdraget ingår även att erbjuda information och rådgivning till enskilda konsumenter samt 

till läkemedelsförskrivare.13  

 

                                                 
10 Wäm, Lisa; Näringsdepartementet, Pressmeddelande (2009-02-02) Avtal undertecknad om en 
sammanslagning av svenska Posten och Post Danmark 
11 Regeringens prop. 2007/08:147, Samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S s. 8-10 
12 Hägglund, Göran; Dagens nyheter (2008-01-05)  Apoteket ska brytas upp för en sund konkurrens 
13 Näringsdepartementet, Rapport N8013, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2007 s. 48 
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En omreglering av apoteksmonopolet har diskuterats ett flertal gånger, utan vidare åtgärder. 

Vid den borgerliga valsegern 2006 deklarerade Sveriges regering att en omreglering av 

monopolet skulle ske. Den 13 mars 2008 beslutade regeringen om att genomföra 

omregleringen, vilken innebär att minska antalet statligt ägda apotek för att möjliggöra för 

andra aktörer på marknaden. Omregleringen kommer att träda i kraft den 1 juli 2009 och 

kommer då öppna marknaden för andra aktörer att driva apotek 14  Detta sker via 

omstruktureringsåtgärder, genom att bilda ett omstruktureringsbolag som under 

omregleringen fungerar som moderbolag för den statliga apotekskoncernen. Samtliga aktier 

från Apoteket AB ska föras över till moderbolaget. Ett statligt ägt servicebolag upprättas 

samtidigt. Syftet är att skapa effektivisering, pressa priserna och öka tillgängligheten på 

läkemedel. Omregleringen får dock inte äventyra en säker läkemedelsanvändning.15  

 

Omstruktureringsbolagets (moderbolagets) uppgift är att förbereda inför försäljningen av 

öppenvårdsapotek. Intentionen är att försäljningen ska ske utanför Apoteket AB:s kontroll, för 

att garantera en konkurrensneutral process. När omregleringen är slutförd ska moderbolaget 

upphöra att existera.16 Ett potentiellt hinder för den fria konkurrensen är att Apoteket AB, som 

tidigare varit ensam aktör på marknaden, har en dominerande ställning. De har etablerat ett 

starkt varumärke med kunnig personal och utarbetade arbetsprocesser. Det är således viktigt 

att Apoteket AB:s tidigare ställning inte stör eller försvårar möjligheten för sund 

konkurrens.17 

 

 

1.1.3 SYSTEMBOLAGET AB 

 

Människor har förtärt alkohol i alla tider och alkoholen har alltid fungerat som handelsvara. I 

mitten på 1800-talet startade världens första alkoholmonopol i Sverige. 1955 slogs de lokala 

monopolen ihop och Systembolaget AB startades.18  Systembolaget AB är ett statligt ägt 

företag och har enligt alkohollagen (1994:1738) monopol på alkoholförsäljning i Sverige.19 

                                                 
14Apoteket AB (2009-04-08) Omreglering av apoteksmarknaden 
15 Reinfeldt, Fredrik et al. Prop. 2007/08:87, Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa 
omstruktureringsåtgärder  
16 Apoteket AB (2009-04-08) Omreglering av apoteksmarknaden 
17 Hägglund, Göran; Dagens nyheter (2008-01-05) Apoteket ska brytas upp för en sund konkurrens 
18 Systembolaget AB (2009-04-14) Om systembolaget 
19 Näringsdepartementet, Rapport N8013, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2007 s. 89 
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1997 förkunnade EG-rätten, i och med Sveriges medlemskap i EU, att Sverige fick behålla sitt 

monopol på försäljning av alkohol till privatpersoner. Däremot släpptes monopolen på 

produktion, import, export och restauranghandel.20  

 

Systembolaget AB:s huvuduppgift är att sälja alkoholdryck till allmänheten, utan 

vinstintresse. Syftet med statligt kontrollerad alkoholförsäljning är att skapa en god 

alkoholkultur. Systembolaget AB:s ensamrätt till försäljning förenklar kontrollen och 

begränsar tillgängligheten av alkohol. 21  Systembolaget AB:s vision är att ”skapa god 

dryckeskultur, där alla kan njuta av våra drycker utan att skada sig själva eller andra.”22 

 

 

1.1.4 CSR I SVERIGE 

 

Diskussionen kring socialt ansvarstagande i företag väcktes redan på 1930-talet, men Archie 

B. Carroll, en framstående CSR-forskare, menar i sin artikel Corporate Social Responsibility 

att CSR:s moderna era startade på 1950-talet. Under 1970-talet blev begreppet mer 

väldefinierat, samtidigt som alternativa termer började omnämnas. Exempel på dessa är 

Corporate Social Responsiveness och Corporate Social Performance. I nästa decennium 

utvecklade forskare metoder för att mäta CSR och under 1990-talet skapades begrepp såsom 

stakeholder theory, business ethics theory och corporate citizenship.23 I detta avsnitt väljer vi 

dock att fokusera på framfarten av företags sociala ansvartagande i Sverige. 

 

Windell et al skriver i boken Global Practices of Corporate Social Responsibility om hur LM 

Ericsson redan på 1950-talet tog ett socialt ansvar genom att bland annat starta dagis för sina 

anställdas barn. Dock tog inte diskussionen kring företags sociala ansvarstagande fart förrän 

på 1990-talet, då rampljuset vid ett flertal tillfällen riktades mot företag som inte agerade 

etiskt. IKEA och H&M var två av de företag som anklagades för att använda sig av barnarbete 

i sin produktion, medan Electroluxs användning av miljöskadligt freon uppdagades av 

Greenpeace. Samtidigt eskalerade debatten om globalisering i delar av världen, inkluderat 

Sverige. Detta yttrade sig inte minst vid upploppen i Göteborg vid EU-mötet 2001. Som en 

                                                 
20 Systembolaget AB (2009-04-14) Historien om systembolaget 
21 Näringsdepartementet, Rapport N8013, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2007 s. 89 
22 Systembolaget AB (2009-04-14) Vårt uppdrag  
23 Carroll, Archie B (1999) Corporate Social Responsility  
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direkt konsekvens av denna utveckling lanserade the Association of Swedish Business 

Community (ASBC) en kampanj i syfte att öka förtroendet för svenska företag, samt för att 

diskutera socialt ansvarstagande såväl lokalt som globalt. Den svenska regeringen 

manifesterade sitt intresse år 2001, genom att lansera Globalt Ansvar, framtaget av 

Utrikesdepartementet. Syftet var att öka företagens roll i socialt ansvarstagande.24 

 

Idag har CSR fått ett stabilt fäste i det svenska näringslivet, även om definitionen av 

begreppet fortfarande är relativt vag och tvetydig. Det är främst trycket från staten, media och 

olika intressegrupper som genererat den ökade arbetsrelevansen av CSR. Flera stora aktörer 

har framarbetat en policy eller code of conduct och CSR har nu utvecklats till en populär 

managementideologi i Sverige.25 

 

 

1.2 SYFTE 

 

Vår ambition med denna rapport är att genomföra en grundlig analys av Posten AB:s, 

Apoteket AB:s och Systembolaget AB:s arbete med CSR. Därefter kompareras deras insatser 

och vi avgör huruvida det föreligger skillnader mellan företagens förhållningssätt till det 

sociala ansvarstagandet. Systembolaget AB verkar under monopol, Apoteket AB:s tidigare 

monopol befinner sig i en omreglering och Posten AB har befunnit sig i en konkurrensutsatt 

situation under en längre tid. Vårt syfte är således att analysera huruvida de eventuella 

skillnaderna i CSR-arbetet kan härledas till konkurrenssituationen. Analysen resulterar 

sedermera i en huvudhypotes och tre underhypoteser som kan användas för framtida studier 

inom området. 

 

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

 

Föreligger det skillnader i statliga företags CSR-arbete och kan dessa eventuella skillnader 

härledas till respektive företags konkurrensintensitet? 

                                                 
24 Idowu, Samuel O. (2009) Global Practices of Corporate Social Responsibility, kap 5 
25 Idowu, Samuel O. (2009) Global Practices of Corporate Social Responsibility, kap 5 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 

I vår arbetsprocess har vi tvingats till några avgränsningar som ett resultat av bristande tid och 

kapacitet. 

 

Initialt diskuterade vi hur vi skulle avgränsa vår frågeställning inom CSR, samt vilka företag 

som skulle ingå i studien. Vi fattade tidigt intresse för apoteksomregleringen och hur den 

skulle påverka Apoteket AB. Den stundande omregleringen resulterade i att vi ville undersöka 

hur Apotekets CSR-arbete påverkas av konkurrensförändringen. För att öka 

generaliserbarheten av resultatet valde vi att dessutom undersöka CSR-arbetet i Posten AB, 

som sedan länge befunnit sig i en konkurrensutsatt situation, samt Systembolaget AB som har 

monopol på sin marknad. Vi var dock tvungna att avgränsa oss till att endast studera tre 

fallföretag. 

 

Vidare har vi avgränsat oss i termer av att vi endast studerat statligt ägda företag. Fördelen 

med att endast analysera CSR-arbetet i statligt ägda företag är att vi inte behöver ta hänsyn till 

olika ägarintressen. Nackdelen är dock att statens krav på hållbarhetsredovisning genererar 

relativt ekvivalenta CSR-insatser och således mindre skillnader. En mer omfattande studie, 

innehållande såväl statliga som privata företag, hade resulterat i en bättre förståelse av 

skillnaderna i företagens CSR-arbetet i relation till konkurrensintensiteten. Vi är medvetna om 

att ett användande av styrningsteorier (corporate governance) i referensramen och analysen 

hade skapat ytterligare klarhet i statens påverkan på företagen. Vissa skillnader mellan 

företagens CSR-arbete hade eventuellt kunnat härledas till ägarens påverkan på våra 

fallföretag. Dock anser vi att användandet av styrningsteorier hade lett till ett alltför stort 

sidsteg från vår frågeställning. 

 

Slutligen har vi avgränsat oss i att endast studera respektive företags CSR-arbete genom 

företagsinterna källor och intervjuer med CSR-ansvariga. Vi inser att studiens trovärdighet 

hade ökat om vi dessutom undersökt intressenters uppfattning av företagens CSR-aktiviteter. 

Det hade resulterat i att vår slutsats inte endast grundat sig i vad företagen påstår sig ägna sig 

åt, utan istället även gett oss ett resultat baserat på vad de faktiskt gör. 
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1.5 BEGREPPSFÖRKLARING 

 

I detta avsnitt förklarar vi begrepp som förekommer i vår uppsats. Syftet är att i ett tidigt 

skede ge läsaren relevant beskrivning av termer som förekommer i uppsatsen och därigenom 

öka förståelsen. 

 

1.5.1 CSR  

 

Corporate social responsibility är ett välanvänt begrepp med flertalet definitioner. Det är ett så 

kallat paraplybegrepp och innefattar ett flertal andra begrepp så som corporate social 

responsiveness och corporate social performance. Vi har valt att dela upp dessa tre, vilket 

framkommer i teoriavsnittet. Vi använder oss av Carrolls definition av CSR som 

utgångspunkt i vår uppsats; “The social responsibility of business encompasses the economic, 

legal, ethical, and discretionary expectations that society has of organizations at a given 

point in time.”26 Vi vill poängtera för läsaren att vi använder olika benämningar på CSR i 

uppsatsen, så som Hållbar utveckling och Socialt ansvar. Dessa begrepp anses inte alltid att 

vara synonymer, men vi väljer att likställa dem för att få flyt i texten och för att våra 

fallföretag inte alltid själva använder sig av begreppet CSR. 

 

 

1.5.2 GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) 

 

GRI är ett ramverk för redovisning och rapportering av hållbarhetsinformation. GRI ger 

riktlinjer för hållbarhetsredovisningen, hur den ska genomföras, vad den ska innehålla samt 

vilka indikatorer som ska rapporteras.27 I november 2007 beslutade regeringen att alla statligt 

ägda företag ska rapportera enligt GRI:s riktlinjer senast från och med räkenskapsåret som 

börjar 1 januari 2008.28  

 

 

                                                 
26 Carroll, Archie B (1999) Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct s. 283 
27 Global Reporting Initiative (2009-05-14) What we do 
28 Regeringskansliet, Rapport N7042; Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande s. 1 
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1.5.3  GLOBAL COMPACT 
 

Global Compact lanserades 1999 av FN och är ett initiativ för att föra samman företag med 

FN-organ, fackföreningar och samhället genom att stödja tio principer som bygger på fyra 

områden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och motverka korruption. För att vara med i 

Global Compact måste företagen bland annat inkorporera principerna i företagsstrategin och 

arbeta för att de ska bli en del av företagskulturen. De måste även redogöra för hur de arbetar 

med principerna i sin årsrapport.29  

 

 

1.5.4 GREENHOUSE GAS PROTOCOL (GHG PROTOCOL) 

 

GHG Protokollet är ett internationellt verktyg för företag att förstå och åtgärda 

växthusgasernas effekt. World Resources Institute och World Business Council for 

Sustainable Development arbetar för att bygga en ny generation av pålitliga och effektiva 

program för att tackla klimatförändringen.30  

 

 

1.5.5 ISO-CERTIFIERING 
 
International Organization for Standardization (Internationella Standardiserings-

organisationen) är ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av 161 länders 

nationella standardiseringsinstitut, som arbetar med kommersiell och industriell 

standardisering. ISO har utvecklat 17 500 standardiseringar inom ett stort antal områden. ISO-

certifieringar har blivit internationellt vedertagna och används på liknande sätt världen över.31  

Det anses vara en konkurrensfördel för företag att certifiera sig enligt ISO-standards. 

Certifieringen innebär att en behörig tredje part granskar och godkänner organisationens 

arbete med standarden. Det krävs även att dessa kontroller följs upp regelbundet.32  

 

 

                                                 
29 Regeringskansliet (2009-05-14) FN:s Global Compact 
30 The greenhouse gas protocol initiative (2009-05-14)  
31 International Organization för Standardization (2009-06-03) About ISO 
32 Miljöbyrån (2009-06-03) Varför ISO-certifiering? 
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1.5.6 SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING 

  

I juli 2005 infördes Svensk kod för bolagsstyrning som är en samling riktlinjer för hur god 

bolagsstyrning ska tillämpas. Alla svenska börsnoterade företag är förpliktigade att följa 

denna, för att säkerställa att bolaget sköts på ett så effektivt sätt som möjligt för aktieägarna. 

Syftet är att öka företagens förtroende på kapitalmarknaden och hos allmänheten.33 

 

                                                 
33 Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2009-05-14) Kollegiet verkar för god bolagsstyrning 
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2 METOD 

 

I detta kapitel presenteras våra val av tillvägagångssätt och hur vi angripit vår frågeställning. 

Kapitlet är uppdelat i tre delar där vi inleder med att diskutera metodologiska överväganden. 

Därefter återger vi vårt tillvägagångssätt i arbetet med studien. Sist gör vi en kritisk 

granskning av vår roll i arbetet. Syftet är att motivera våra val genom studiens gång, samt att 

ge läsaren en bättre förståelse för våra resonemang.  

 

  

2.1 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Vår studie utgår från ett outvecklat område, inom vilket vi ej kunnat finna några tidigare 

utförda studier, vilka vi hade kunnat utveckla eller ta vid från. Detta medförde att vi valde att 

utföra en djupgående casestudie på tre företag istället för att ta oss an frågeställningen genom 

en bred studie. Studien blir således av utvecklande karaktär, en explorativ undersökning. Vi 

förväntar oss inte att kunna göra några generella antaganden utan har istället som ambition att 

utveckla en eller flera hypoteser.  

 

 

2.1.1 VETENSKAPLIG ANSATS 

 

Det finns ursprungligen två stycken vetenskapliga ansatser för att ta sig an en studie, deduktiv 

och induktiv ansats. Den induktiva, till motsats från den deduktiva, utgår ifrån empiri och 

slutar i teori. En tredje, abduktiv, har successivt vuxit fram som ett mellanting av dessa två. 

Som nya forskare inom ämnet tar vi oss an vår frågeställning nästan helt utan förväntningar. 

Utifrån en abduktiv ansats, som är en blandning av de två ovan, har vi som ambition att 

formulera en hypotes. Valet var givet utifrån det faktum att någon tidigare teori inom ramen 

för vår frågeställning inte finns. Den abduktiva ansatsen ger oss möjlighet att anpassa och 

utveckla empirin och teorin under studiens gång. Då vi analyserar empirin med hjälp av teorin 



 17

för att utforma en hypotes, är det viktigt att arbetet är flexibelt och studien ges möjlighet att 

förändras under arbetsprocessen.34  

 

 

2.1.2 FORSKNINGSMETOD 

 

”Medan kvantitativa data opererar med siffror och storlekar, opererar kvalitativa data med 

mening. Mening förmedlas i huvudsak via språk och handlingar.”35 

  

Vi har tagit oss an vår frågeställning med hjälp av en kvalitativ metod. Den kvalitativa 

metoden, till skillnad från den kvantitativa metoden, fokuserar på ord snarare än siffror som 

analysenhet. Den kvalitativa metoden går mer på djupet än bredden och studerar ett fåtal 

aktörer för att kunna ge en beskrivning av fenomenet, snarare än en generalisering.36 Denna 

metod är bättre lämpad när problemställningen är oklar. Som nya forskare inom området hade 

vi bristande relevant kunskap. Utförandet av en undersökning med lite eller ingen kunskap 

gör det svårt att formulera relevanta undersökningsfrågor. Detta medför ett behov av ett 

flexibelt upplägg, som kan ändras under arbetsprocessen.37  

 

Den kvantitativa undersökningen lämpar sig bäst när syftet är att beskriva ett fenomens 

omfattning eller frekvens. Vår ambition är att utveckla en ny hypotes eller teori för huruvida 

det finns något samband mellan konkurrensintensitet och CSR-arbete. Då är den kvalitativa 

metoden, vilken är öppen för impulser, bäst lämpad.38 

 

Den kvalitativa metoden ger oss möjlighet till öppenhet och flexibilitet i arbetet. Detta kan 

vara både en för- och nackdel. Fördelen är att vi under processen inte är så fasta vid ett 

specifikt arbetsmönster, utan att möjlighet ges att gå tillbaka, förändra och lägga till. Dock 

kan en känsla av att man aldrig når sitt mål uppstå, som konsekvens av den nämnda 

flexibiliteten. Det finns risk för att flödet av ny information aldrig upphör, vilket kan generera 

                                                 
34 Jacobsen, D; (2002) Vad, hur och varför? s. 35 
35 Jacobsen, D; (2002) Vad, hur och varför? s. 138 
36 Bryman, A & Bell, E; (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 322-323 
37 Jacobsen, D; (2002) Vad, hur och varför? s. 145 
38 Jacobsen, D; (2002) Vad, hur och varför? s. 147 
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att vi kommer långt ifrån den ursprungliga frågeställningen. Vi var således uppmärksamma 

under arbetets gång för att förhindra detta från att hända.39  

 

 

2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
 

2.2.1 VAL AV FÖRETAG 

 

För att utföra denna studie valde vi att studera tre stycken fallföretag. Vi ansåg att studien 

behövde utföras på minst tre företag för att öka möjligheten till en slutsats. Vi inser dock att 

en studie av fler företag hade kunnat generera högre trovärdighet samt ett tydligare potentiellt 

sambandsmönster. Ett möjligt samband av konkurrensintensitet och CSR-arbete i våra företag 

kan bero på tillfälligheter. Att studera fler företag var dock ingen möjlighet då vi inte har 

tillräckligt med resurser, i termer av tid och kapacitet. 

 

Vi har valt att studera tre stycken statligt ägda företag, alla med olika konkurrenssituationer. 

Posten AB har verkat på en konkurrensutsatt marknad under en längre tid. Systembolaget AB 

verkar under monopol. Apoteket AB har tidigare haft monopolställning, marknaden släpps 

dock fri 1 juli 2009.  

 

Vi ska studera om skillnader föreligger i CSR-arbetet mellan dessa företag och om det i så fall 

kan härledas till konkurrenssituationen. Det var således ett självklart val att välja tre företag 

med olika marknadssituationer. Däremot var det inte givet vilka företag som skulle väljas ur 

de olika kategorierna.  

 

Utgångspunkten i studien är den högaktuella omregleringen av apoteksmarknaden. I Apoteket 

AB:s förändrade marknadssituation ges möjlighet att studera hur ett företag förändrar sitt 

CSR-arbete i samband med att konkurrensintensiteten kommer att öka. För att styrka vår tes 

valde vi dessutom ett företag i monopol, Systembolaget AB, samt ett företag som befunnit sig 

i en konkurrensutsatt situation under en längre tid, Posten AB. Vi ansåg det lämpligt att välja 

företag som är 100 procent statligt ägda, då studien inte kommer att störas av olika 
                                                 
39 Jacobsen, D; (2002) Vad, hur och varför? s. 144 



 19

ägarintressen (Posten AB:s sammanslagning med Posten Danmark är inte ännu slutgiltigt 

genomförd under vår studies gång). Dessutom ansåg vi det lämpligt att välja företag i ungefär 

samma storlek för att öka trovärdigheten av studien. Valet av de tre fallföretagen blev således 

ganska naturligt, då de har liknande karaktär med olika marknadssituationer.  

 

 

2.2.2 VAL AV REFERENSRAM 

 

Det finns en uppsjö av relevanta teorier, modeller och andra referensramar som vi kunnat 

använda som utgångspunkt i vår uppsats. Vi anser dock att valet fallit på de perspektiv som 

kan ge vår analys och slutsats det mest korrekta resultatet.  

 

Vi inleder kapitlet med att presenterar två typer av statliga företag. Indelningen är gjord av 

Näringsdepartementet och utgör således den svenska statens perspektiv på varför det finns 

statliga bolag i Sverige. Denna indelning, till skillnad från en allmän teori om statliga bolag, 

är mest relevant för oss då den behandlar just de företag som ingår i vår studie. 

 

I kapitlets andra del presenterar vi konkurrensteorier, både ur ett nationalekonomiskt och 

företagsekonomiskt perspektiv. Det företagsekonomiska perspektivet utgörs av Porters five 

forces, vilket är en högst vedertagen teori inom området. Vi kan genom användandet av såväl 

ett nationalekonomiskt som företagsekonomiskt perspektiv skapa en nyanserad bild av synen 

på monopol och konkurrensintensitet.  

 

Valet av CSR-teorier var inte lika enkelt. Carrolls teorier om, samt definitioner av, CSR anses 

av många vara de mest vedertagna. Han tillhandahåller ett genomarbetat perspektiv som är 

lättöverskådligt, enkelt att förstå och framför allt är ett bra verktyg vid analys av ett företags 

CSR-arbete. Då våra fallföretag i mångt och mycket anpassat företeelsen och benämningen 

CSR efter sin egen verksamhet, så hade användandet av någon annan CSR-definition haft 

marginell inverkan på resultatet av vår analys. 

 

I CSR-kapitlet valde vi att använda oss av en teori som behandlar corporate social 

responsiveness (CSR2), vilken är en förlängning av CSR-begreppet. Teorin behandlar ett 

företags motiv till att arbeta med socialt ansvar. Vi ansåg att teorin var tillämpbar på vår 
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frågeställning och ett hjälpmedel för att nå vårt mål. Motiven, vilka är uppdelade i fyra 

kategorier, ger oss möjlighet att jämföra företagen på ett effektivt sätt.  

 

Vidare använder vi oss av Donna Woods CSP-modell (corporate social performance). 

Artikeln publicerades 1991 och utgör en bra utgångspunkt vid vårt arbete. Den definierar 

tydligt vad CSP innebär och hur det är relaterat till CSR. I vårt arbete, att finna skillnader 

mellan olika företags CSR-arbete, är resultatet av arbetet en viktig faktor. Således är CSP en 

relevant teori för vår frågeställning. Dock vill vi förtydliga att CSP-modellen baseras på 

Woods definition av CSR och CSR2 men att vi endast använder oss av modellens perspektiv 

på CSP, då vi i uppsatsen utgår från Carrolls definition av CSR och Österrikiska 

Standardiseringsinstitutets definition av CSR2.  

 

Strategic CSR är en teori som menar på att ett effektivt CSR-arbete bör vara integrerat i den 

övergripande företagsstrategin. Vi använder oss av teorin för att utreda huruvida företagen 

anstränger sig för att integrera CSR i strategin och därigenom skapa sig en konkurrensfördel. 

 

 

2.2.3 DATAINSAMLING 

 

Vi valde att samla in både primär- och sekundärdata från djupgående intervjuer, 

hållbarhetsredovisningar och fallföretagens hemsidor. Det är ofta idealiskt att använda båda 

typer av data, då det kan bli problem längre fram i studien vid användandet av bara en typ. I 

detta fall kan de olika data kontrollera och styrka varandra, samt ge stöd till vårt resultat. 

 

Den kvalitativa datainsamlingen kan ge upphov till en så kallad undersökningseffekt, vilket 

innebär att själva undersökningsprocessen ger upphov till vissa resultat. Risken finns att vi 

mäter sådant som vi själva åstadkommit, genom att uppträda på ett visst sätt eller genom 

karaktären på frågorna. Det är väsentligt att beakta all fakta och inte enbart de som passar in 

på frågeställningen och syftet med studien.40  

 

Insamling av sekundärdata gjordes via företagens hållbarhetsredovisningar samt hemsidor. 

För att kunna genomföra en rättvis jämförelse av fallföretagen är datainsamlingen från 

                                                 
40 Jacobsen, D; (2002) Vad, hur och varför? s. 144 
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företagens hemsidor gjorda inom samma vecka. Exakt datum redovisas i noten. Det är viktigt 

att vara kritisk vid användande av sekundärdata, då det är svårt att bedöma i vilken 

utsträckning de källor vi väljer är tillförlitliga. Detta diskuterar vi senare under rubriken 

Källkritik. Insamlingen av sekundärdata är mer tidseffektivt, i relation till primärdata. 

 

Vi har valt att genomföra djupintervjuer med våra fallföretag för att ta fram empiriska data, 

vilket är ett välkänt tillvägagångssätt inom den kvalitativa forskningen. Möjligheten att gå in 

på djupet i företagen är fundamentalt för att vi ska kunna fånga syftet med vår studie. 

Anledningen till att vi valde att enbart intervjua den CSR-ansvarige från respektive företag är 

att det både är tids- och resurskrävande att intervjua flera personer. Vi inser fördelen att 

intervjua fler för att få en bredare och mer nyanserad bild av situationen. Vi har dock inte 

kapacitet att analysera stora mängder ostrukturerad information. Detta ledde till att vi valde att 

arbeta med strukturerade intervjuer med öppna frågor. Kombinationen anses lämplig då vi vill 

skapa möjligheten till öppna svar, dock efter en förutbestämd mall, vilket sedermera förenklar 

besvarandet av vår frågeställning. Den strukturerade intervjun underlättar dessutom 

jämförelsen av de tre företagen. 

 

Tid- och resursargumentet ligger även till grund för valet att utföra telefonintervjuer. Vi inser 

att telefonintervjuer tar bort möjligheten att observera reaktioner hos intervjupersonerna. 

Däremot reducerar vi risken för att påverka personen genom vårt kroppsspråk, den så kallade 

intervjuareffekten. Risken för att respondenten inte svarar helt sanningsenligt kan uppstå vid 

en telefonintervju, då det kan anses enklare att undanhålla information eller svara godtyckligt 

då reaktioner och minspel inte kan observeras av forskarna.41  

 

Vi ansåg det var viktigt att försöka utföra intervjuerna så tätt inpå varandra som möjligt, samt 

att en och samma person utförde alla tre intervjuer. Detta för att minska risken att frågorna 

ställs på ett varierande sätt. Efter var utförd intervju, som spelades in med hjälp av en funktion 

på telefonen, diskuterade vi vad som hade sagts och skrev sedan ner intervjuerna ordagrant. 

Detta gjordes för att vi båda skulle ha samma uppfattning av vad som sagts samt för att återge 

intervjun så korrekt som möjligt.  

 

                                                 
41 Jacobsen, D; (2002) Vad, hur och varför? s. 162 
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Det är viktigt att beakta att all empiri kommer från företagen, vad de skrivit på sina hemsidor, 

förmedlat i sina hållbarhetsredovisningar samt vad som framkommit under intervjuerna. 

Uppsatsen bygger således på att jämföra företagens CSR-arbeten, baserat på var företags 

arbetsbeskrivning. Vi ansåg det enklast att vara så konsekvent som möjligt genom den här 

metoden. Att även undersöka externa intressenters åsikter hade kunnat ge en bredare bild och 

kanske en mer sanningsenlig bild, då företagen har egenvinning i att framställa sig som goda 

samhällsmedborgare. Dock hade det kunnat innebära en snedvriden bild om intressenterna är 

mer eller mindre insatta i de olika företagen. Det kan bli ett problem att hitta motsvarande 

intressenter till vart företag. Därför ansåg vi det bäst att enbart hålla oss till vad företagen 

själva kommunicerar. 

 

 

2.3 KRITISK GRANSKNING 

 

Vi påverkas av vår omgivning och har föreställningar om det mesta. Det är dock viktigt att 

försöka arbeta för att agera så objektivt som möjligt för att studiens karaktär ska bli pålitlig. 

Vi har som mål att behålla vår objektivitet för att inte begränsa vilken information vi samlar 

in. Processen i detta arbete kräver tolkningar i flera stadier. Människan har inte kapacitet att 

samla in och beakta all relevant fakta.42 Detta är vi medvetna om under arbetets gång. Vi inser 

att det är en svår uppgift att inte låta förväntningar och förutfattade meningar påverka oss i 

vårt arbete, men det är vår ambition. Då vår studie är av explorativ karaktär, förenklas strävan 

efter objektiviteten. Det faktum att vi var nya inom ämnet när vi påbörjade studien kan vara 

en fördel i vår strävan, då vi inte hade någon tidigare uppfattning om CSR och föreliggande 

samband. Vi strävar efter en studie med giltighet och tillförlitlighet. 

 

 

2.3.1 KÄLLKRITIK 

 

Som tidigare nämnt har vi använt oss av sekundärdata från företagens 

hållbarhetsredovisningar och hemsidor, samt primärdata från intervjuer med företagen. Våra 

                                                 
42 Jacobsen, D; (2002) Vad, hur och varför? s. 43 
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referenspunkter har hämtats från Lunds universitetsbiblioteks sökmotor Elin samt från 

välkända författare såsom Archie B. Carrol, Donna Wood och Michael Porter. 

 

Vi har beaktat det faktum att informationen kan komma från andra- eller tredjehandskällor, 

vilket då minskar validiteten av informationen. Intervjuerna som genomfördes är 

förstahandskällor och har således hög validitet, med förutsättning att vi som intervjuare 

återger informationen korrekt. För att öka reliabiliteten av informationen valde vi att intervjua 

personer på företagen med så närliggande positioner som möjligt. Hållbarhetsredovisningarna 

är även de förstahandskällor från fallföretagen själva, dock institutionella sådana, där det inte 

framkommer vem författaren är. Kvaliteten av dessa källor blir svår att bedöma, då 

författarens kunskap och kompetens inte kan ifrågasättas. Vi får därför bygga en värdering av 

hur trovärdiga företagen är. Vi måste beakta ifall företagen kan ha något egenintresse av att 

förvanska informationen och i så fall tolka källorna med försiktighet. Vi anser våra fallföretag 

vara relativt trovärdiga då de alla är statligt ägda. Dock kan framställandet av CSR-arbetet 

potentiellt förskönas i kommunikationen med externa intressenter, i egenvinnings syfte.   

 

Tidigare diskuterade vi huruvida vi är objektiva som undersökare. Vid informationssökandet 

är det framförallt viktigt att inta en objektiv ställning. Informationssökandet får inte bli sådant 

att enbart de fakta som styrker vår frågeställning och hypotes används. Istället måste att all 

den information som vi stöter på beaktas, för att erhålla hög reliabilitet.  
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3 VÅR REFERENSRAM 

 

I detta kapitel presenterar vi de teorier, modeller och referenspunkter som är relevanta för 

vår frågeställning. Referensramen kommer att används som verktyg för att analysera vår 

empiri. Vi väljer att dela in kapitlet i tre delar, då vi anser att vår frågeställning kräver tre 

utgångspunkter. I den första delen behandlar vi statliga företags existensberättigande, medan 

vi i kapitlets andra presenterar teorier om konkurrens och om hur konkurrenssituationen kan 

relateras till CSR. Kapitlets avslutande del handlar om CSR. 

 

 

3.1 TVÅ GRUPPER AV STATLIGT ÄGDA FÖRETAG 

 

Enligt Näringsdepartementet kan statliga företag generellt delas in i två olika grupper. Det 

finns statliga företag som verkar under marknadsmässiga villkor, vilka har ett ekonomiskt 

avkastningskrav, och det finns statliga företag med särskilda samhällsintressen. Den 

sistnämnda varianten arbetar för att åstadkomma samhällsnytta och är således mer komplex 

än den förstnämnda varianten. 43   

 

 

3.1.1 FÖRETAG SOM VERKAR UNDER MARKNADSMÄSSIGA VILLKOR  

 

Dessa företag verkar under konkurrensförhållanden och har således samma förutsättningar 

som andra aktörer på marknaden. För dessa företag ställs främst marknadsmässiga 

avkastningskrav, med relevanta och tydligt kommunicerade ekonomiska mål. Företaget ska ha 

en lämplig kapitalstruktur och således en rimlig finansiell risk. Avkastningsmålet på det 

insatta kapitalet ska överstiga den förväntade kapitalkostnaden.44  

 

 

                                                 
43 Näringsdepartementet, Rapport N8013, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2007 s. 34 & 37 
44 Näringsdepartementet, Rapport N8013, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2007 s. 37 
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3.1.2 FÖRETAG MED SÄRSKILDA SAMHÄLLSINTRESSEN  

 

Denna variant av företag verkar ofta på en marknad med särskilda förbehåll, det vill säga utan 

eller delvis utan konkurrens. För dessa företag sätts särskilda mål, såsom samhällsekonomiska 

mål. Kraven på avkastning är inte lika höga som för företag som verkar under 

marknadsmässiga villkor. Värde skapas främst från den samhällsnytta som dessa företag 

skapar. Det uppstår ofta en målkonflikt mellan företagets samhällsekonomiska och 

företagsekonomiska mål. Staten som ägare styr verksamheten.45 

 

 

3.2 KONKURRENSTEORI 
 

Systembolaget AB och Apoteket AB (fram till 1 juli 2009) innehar för nuvarande en 

monopolställning på sin respektive marknad. Det innebär att företagen inte har några 

konkurrenter och att det inte finns några direkt närliggande substitut. Statliga monopolföretag 

kan avnjuta möjligheten att inte generera vinst, utan istället låta priset vara ekvivalent med 

marginalkostnaden och absorbera den ekonomiska förlusten med till exempel skatteintäkter. 

Nackdelen med företag i monopolsituation är att de inte har samma incitament till att 

utvecklas och effektiviseras.46  

 

Ett företags konkurrenssituation kan med fördel analyseras med hjälp av Michael Porters 

ramverk – five forces of competition. Modellen används för att studera en marknads 

lönsamhet genom den rådande konkurrenssituationen. Då krafterna är intensiva antas 

lönsamheten pressas neråt.  Enligt Porter finns det fem krafter, varav tre av dem är 

horisontella och två av dem är vertikala. De horisontella är konkurrens från substitut, 

inträdesbarriärer och etablerade konkurrenter, medan de vertikala krafterna är 

konsumenternas och leverantörernas makt. 

 

• Om antalet substitut är många är denna kraft hög. 

• Om inträdesbarriärerna är låga är denna kraft hög. 

• Om den rådande konkurrensen på marknaden är intensiv är denna kraft hög. 

                                                 
45 Näringsdepartementet, Rapport N8013, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2007 s. 34 
46 Frank, Robert H. (2008) Microeconomics and Behaviour,  s 399 
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• Konsumenternas förhandlingsstyrka är hög när de har flera valmöjligheter. 

• Leverantörernas förhandlingsstyrka är hög om det finns få leverantörer att välja 

mellan.47 

 

Figur 3.1 Michael Porters Five forces of competition  
 

 
 

3.3 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

Detta avsnitt väljer vi att dela in i fyra sektioner. I den första sektionen presenteras Carrolls 

teorier om CSR och corporate citizenship. Modellen är fundamental i vårt perspektiv på CSR. 

Därefter behandlar vi begreppen corporate social responsiveness, corporate social 

performance och strategic CSR. 

 

3.3.1 CARROLLS TEORIER 

 

1991 publicerade Carroll artikeln The pyramide of corporate social responsibility, i vilken 

han definierade CSR genom fyra beståndsdelar – ekonomiskt, juridiskt, etiskt och 

filantropiskt ansvar. Carroll framhäver även att S:et i CSR, ”social”, tidigare enbart haft en 

                                                 
47 Grant, Robert M. (2008) Contemporary Strategy Analysis, s.71 
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vag betydelse, i termer av vem det riktas mot. Konceptet om stakeholders förtydligar vilken 

grupp som företag ska vara mest angelägen att yttra ett socialt ansvarstagande mot. 

Stakeholders är de grupper eller individer som har en andel, ett anspråk och/eller ett intresse i 

företaget. I grunden finns det fem större stakeholders; ägarna, anställda, kunderna, det lokala 

samhället och samhället i stort.48 

 

Samma författare presenterade sedermera en vidareutveckling av The pyramid of corporate 

social responsibility som heter The Four faxes of corporate citizenship, vilken handlar om 

företaget som en god medborgare. Teorierna har samma fyra beståndsdelar, men skiljer sig i 

en aspekt. Den första teorin menar på att ett företag först bör arbeta med lönsamhet, sen att 

lyda lagen, därefter etik och sist ta ett filantropiskt ansvar. I Carrolls senare teori lyfter han 

dock fram vikten av att utveckla alla fyra beståndsdelar samtidigt och att dessa sinsemellan 

har ett starkt beroendeskap. 49  Vi anser att den sistnämnda teorin utgör ett modernare 

perspektiv. 

 

Figur 3.2 CSR:s beståndsdelar 
 

 

3.3.1.1 Ekonomi 

 

En god, ansvarstagande medborgare ska vara ekonomiskt vinstgenererande. Lukrativt 

företagande är inte en antites mot socialt ansvarstagande, utan en högst relevant del. Ett 

företag måste ha möjlighet att vedergälla sina investerare. Dessutom förväntas företaget att 

tjäna tillräckligt mycket pengar för att kunna försäkra andra stakeholders om att företaget 

                                                 
48 Carroll, Archie B. (1991) The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 
Organizational Stakeholders 
49 Carroll, Archie B. (1998) The Four Faces of Corporate Citizenship 
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kommer att fortsätta att producera produkter, tjänster, jobbtillfällen och annan samhällsnytta 

framöver.50 

 

 

3.3.1.2 Juridik 

 

Att vara ett legalt ansvarstagande företag innebär att lönsamhetsperspektivet måste falla inom 

ramarna för vad som är lagligt. Lagen kan ses som samhällets manifestation av vad som anses 

vara etiskt. Av högsta relevans för företag som har som ambition att vara goda medborgare är 

de lagar som behandlar relationen med företagets intressenter. Staten promulgerar de 

grundläggande spelreglerna för företagande och om företaget vill vara socialt ansvarstagande 

så kommer det att integrera laglydighet i sin strategi. 

 

Ett hårdare perspektiv på lagars existens är att de skapats för att frambringa samhälleliga 

fördelar, vilka företag och individer som agerar i eget intresse inte kan generera. Lagar finns 

således till för att försäkra samhället om rättvis konkurrens, säkra produkter, goda 

arbetsförhållanden och för att förhindra en negativ inverkan på miljön.51 

 

 

3.3.1.3 Etik och moral 

 

Ett företag med ambition att vara en god medborgare förväntas inte enbart att vara 

vinstgenererande och agera i överensstämmelse med lagen, utan fordras även att sträva efter 

ett etiskt handlande. Att vara laglydig är ett minimumkrav för acceptabelt agerande. En god 

samhällsmedborgare sträcker sig bortom lagen, upp till etikens finrum.52 

 

Det finns flera anledningar till varför laglydighet inte är tillräckligt i strävan mot att bli socialt 

ansvarstagande. Lagar når inte alltid upp till den standard som krävs för att skydda alla 

stakeholders. Dessutom tar det tid för ett lagsystem att uppdateras efter de senaste normerna.53 

                                                 
50 Carroll, Archie B. (1998) The Four Faces of Corporate Citizenship 
51 Carroll, Archie B. (1998) The Four Faces of Corporate Citizenship 
52 Carroll, Archie B. (1998) The Four Faces of Corporate Citizenship 
53 Carroll, Archie B. (1998) The Four Faces of Corporate Citizenship 
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Som exempel lyfter vi fram fildelning, vilket pågått i flera år men som inte varit olagligt 

förrän IPRED-lagen trädde i kraft den 1 april 2009.54 Således beaktar det etiska ansvaret i 

CSR de normer och samhällsstandards som ännu inte lagstadgats. 

 

Carroll fortsätter med att diskutera två aspekter av företagsetik – deskriptiv och normativ. 

Deskriptiv etik handlar om förmågan om att kunna beskriva och karaktärisera etiken hos en 

individ eller grupp, medan normativ etik har sin utgångspunkt i vad som verkligen borde 

göras. En god samhällsmedborgare ägnar sig åt det sistnämnda. 

 

Slutligen skriver författaren att socialt ansvar ur ett etiskt perspektiv handlar om att vara en 

etisk förebild och att driva frågan framåt. Företagsledare ska uppvisa ett etiskt ledarskap för 

samhället som företaget verkar i.55 

 

 

3.3.1.4 Filantropi 

 

Att ett företag tar ett filantropiskt ansvar handlar om att företaget ger tillbaka till samhället i 

form av välgörenhet eller volontärarbete. Filantropi ska generera ökad livskvalitet och en 

försäkran om en bättre framtid. Företag har en förpliktelse att ge tillbaka till det samhälle i 

vilket företaget verkar i, då samhället stödjer företaget. Det lyfts fram tre anledningar till 

varför ett företag bör ge tillbaka till samhället. Företaget ska agera god förebild, fylla gapet i 

minskat antal institutioner som tidigare samlat medborgarna (som till exempel kyrkor), samt 

för att samhället bidrar med arbetskraft. 56 

 

Skillnaden mellan ett etiskt och filantropiskt ansvar är att frånvaron av filantropi inte anses 

vara oetiskt. Att skänka pengar till välgörenhet är önskvärt, men om så inte sker kommer 

samhället inte att påstå att företaget är oetiskt. 

 

 

                                                 
54 Stiernstedt, Jenny, Dagens nyheter, 2009-02-23. Ny lag: det här är Ipred 
55 Carroll, Archie B. (1998) The Four Faces of Corporate Citizenship 
56 Carroll, Archie B. (1998) The Four Faces of Corporate Citizenship 
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3.3.2 CORPORATE SOCIAL RESPONSIVENESS (CSR2)  

 

Corporate social responsiveness beskriver strategin bakom ett företags agerande inom hållbar 

utveckling. Teorin delas upp i fyra övergripande motiv för företag att arbeta med socialt 

ansvartagande. Motiven sträcker sig från att inte ta något socialt ansvar alls, till att företaget 

använder sig av en förebyggande strategi. Corporate social responsiveness (CSR2) är inte att 

förväxla med Corporate social responsibility. CSR fokuserar på företagets upplevda ansvar 

och moraluppfattning, medan CSR2 analyserar varför företagen initierat CSR-arbetet.57  

 

Figur 3.3 Fyra kategorier av Corporate Social Responsiveness58 
 
KATEGORI MOTIV INNEBÖRD  
PASSIV Problemlösning Företaget intar en passiv ställning och arbetar 

först med CSR vid externa påtryckningar 
REAKTIV Riskminimering Arbetar förebyggande mot sociala och 

miljömässiga risker som kan påverka 
företagets rykte och varumärke 

AKTIV Innovation Företaget arbetar med CSR för att vinna 
strategiska marknadsfördelar 

FÖREBYGGANDE Samhällsansvar Företaget tar hänsyn till så väl nutida som 
framtida behov och söker hållbara relationer 
och lösningar tillsammans med andra 
intressenter 

 

Den passiva rollen är den lägsta nivån av socialt ansvarstagande. Företaget inväntar externa 

påtryckningar från myndigheter eller andra intressenter innan de åtgärdar problem de själva 

åstadkommit. Den reaktiva rollen innebär att företaget reagerar efter att problem uppstår, men 

innan det leder till dålig publicitet och en negativ inverkan på varumärket. Den aktiva rollen 

innebär att företaget ser det sociala ansvarstagandet som en möjlighet till strategiska 

marknadsfördelar, så som nya produkter och teknologiska utvecklingar. Det sista motivet är 

att arbeta förebyggande, för att ta hänsyn till både nutida samt framtida behov. Företaget 

söker hållbara lösningar samt långvariga relationer till samtliga stakeholders.59 

 

 

                                                 
57 Österrikiska standardiseringsinstitutet; CSR – Socialt ansvarstagande för företag (2005), s. 11 
58 Österrikiska standardiseringsinstitutet; CSR – Socialt ansvarstagande för företag (2005), s. 11 
59 Österrikiska standardiseringsinstitutet; CSR – Socialt ansvarstagande för företag (2005), s. 11 
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3.3.3 CORPORATE SOCIAL PERFORMANCE (CSP) 

 

Donna Wood definierar begreppet corporate social performance enligt följande; 

 

“A business organization's configuration of principles of social responsibility, processes of 

social responsiveness, and policies, programs, and observable outcomes as they relate to the 

firm's societal relationships.”60  

 

Figur 3.4 Donna Woods CSP-pyramid61 
 

 

Wood menar att CSP vilar på principerna från corporate social responsibility och corporate 

social responsiveness (CSR2), vilka i sin tur består av vardera tre principer. Vi kommer dock 

endast att använda oss av delen om outcomes (CSP), då vi i uppsatsen väljer att använda oss 

av Carrolls definition av CSR och Österrikiska Standardiseringsinstitutets definition av CSR2. 

 

 

 

                                                 
60 Wood, D J, (1991) Corporate Social Performance Revisited  s. 693 
61 Wood, D J, (1991) Corporate Social Performance Revisited  s. 694 
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3.3.3.1 Outcomes of corporate behaviour 

 

Wood menar att CSP-modellens topp består av policys, program och andra observerbara 

resultat som är direkt kopplade till ett företags samhällsrelation. Resultatet studeras oberoende 

av bakomliggande motiv eller hur processen fortskridit och delas in i tre delar. Den första 

delen är företagsbeteendets samhällsinverkan, den andra delen utgörs av ett företags program 

för att implementera deras samhällsansvar och den sista delen är ett företags policys för att 

hantera samhällsproblem och stakeholders intressen.62  

 

 

3.3.4 STRATEGIC CSR 

 

Enligt Porter och Kramer kan företag inte betrakta CSR och strategi som två vitt skilda 

företeelser. Företagsamhet och aktiviteter som gagnar samhället måste inkorporeras i den 

övergripande strategin. När detta sker förvandlas socialt ansvarstagande till en 

konkurrensfördel.63 Företeelsen, att integrera CSR i företagsstrategin, kallas för strategic CSR. 

McElhaney definierar strategic CSR enligt följande: 

 

“A business strategy that is integrated with core business objectives and core competencies of 

the firm, and from the outset is designed to create business value and positive social change, 

and is embedded in day-to-day business culture and operations”.64 

 

Vidare bekräftar McElhaney Porter och Kramers påstående att CSR-arbete utgör en 

konkurrensfördel. McElhaney menar att strategic CSR genererar positiva finansiella resultat, 

samtidigt som samhället och miljön gynnas.65  

 

Porter och Kramer omnämner även begreppet shared value. Beslutsfattare i samhället i stort, 

såväl som i företag, ska fokusera på skärningspunkterna dem emellan, snarare än friktionen. 

Shared value innebär att varje enskilt beslut inom ett företag måste gynna båda sidor. Ett 

                                                 
62 Wood, D J, (1991) Corporate Social Performance Revisited  s. 711 
63 Porter, Michael E; Kramer, Mark R (2006) Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and 
Corporate Social Responsibility 
64 McElhaney, Kellie (2009) A strategic Approach to Corporate Social Responsibility 
65 McElhaney, Kellie (2009) A strategic Approach to Corporate Social Responsibility 
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företag implementerar shared value genom att integrera det sociala perspektivet i 

kärnverksamheten, samt genom att skapa medvetenhet om företagets påverkan på samhället 

och samhällets påverkan på företaget. Ett företag har inte möjlighet att lösa ett samhälles 

samtliga problem utan bör istället fokusera på skärningspunkterna mellan företagets och 

samhällets påverkan på varandra. Således menar Porter och Kramer att ett företag främst ska 

fokusera sina CSR-ansträngningar där det finns möjlighet att skapa shared value, det vill säga 

värde för både samhället och företaget.66 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Porter, Michael E; Kramer, Mark R (2006) Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and 
Corporate Social Responsibility 
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3.4 SAMMANFATTNING AV VÅR REFERENSRAM 

 

Nedan illustrerar vi en sammanfattning av vår referensram. 

 

TYP AV STATLIGT BOLAG 
 
 
 
 

 
 

 
 
CSR OCH KONKURRENS 
 
 
 
 

 

 
 
 
CSR OCH KONKURRENS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          HYPOTES

 
 
 
 
CSR, CSR2 OCH CSP 
 
 
 
 
 

 
 
 
          HYPOTES

Vi inleder med att identifiera företagens statliga
uppdragskaraktär.  

Slutligen startar processen att avgöra hur respektive
företags CSR-arbete yttrar sig, samt undersöka
huruvida det förekommer skillnader mellan
företagens arbete med CSR. Detta görs genom
Carrolls definition av CSR, Österrikiska
standardiseringsinstitutets definition av CSR2,
Woods definition av CSP och strategic CSR. 

Därefter har vi som ambition att koppla eventuella
skillnader i CSR-arbetet till konkurrenssituationen,
vilket möjliggörs genom såväl ett
nationalekonomiskt som företagsekonomiskt
perspektiv. 
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4 EMPIRI 

 

I detta kapitel presenterar vi de data som vi insamlat i syfte att kunna besvara vår 

frågeställning. Den första delen av kapitlet består av sekundärdata och berör respektive 

företags allmänt kommunicerade initiativ till CSR, det vill säga det material som fallföretagen 

väljer att presentera på sina hemsidor och i sin hållbarhetsredovisning. Därefter presenterar 

vi primärdata från våra intervjuer med företagen. 

 

Indelningen av fallföretagens CSR-arbete följer samma disposition som de själva använder 

sig av i sin hållbarhetsredovisning. Först presenteras deras generella förhållningssätt till 

CSR och därefter följer företagande, medarbetare, miljö och företagets samarbeten. 

 

 

 

4.1 POSTEN AB OCH CSR 

 

”Posten ska bidra till en hållbar utveckling genom att förena lönsamhet med socialt 

ansvarstagande och aktivt miljöarbete. Postens viktigaste bidrag är att tillhandahålla 

hållbara kommunikations- och logistiklösningar och upprätthålla en effektiv infrastruktur för 

brev- och paketdistribution med minsta möjliga miljöpåverkan.”67 

 

År 2005 presenterade Posten AB sin första hållbarhetsredovisning, vilken redan då följde 

GRI:s riktlinjer. I hållbarhetsredovisningen från 2005 menar Posten AB att deras 

hållbarhetsutveckling består av tre grundpelare – miljö, socialt ansvar och ekonomi. Samtidigt 

framhåller företaget att hållbarhetsredovisningen åskådliggör det arbete som under en lång 

period bedrivits inom hållbarutvecklingens ramverk.68 På Posten AB:s hemsida finner vi en 

miljöredogörelse från 2002. I den skriver Posten AB bland annat att deras miljöarbete ska 

stödja Postens tre huvudmål - lönsamhet, nöjda kunder och engagerade medarbetare.69 

 

Förra året introducerade Posten AB en uppförandekod, vilken ersätter en mängd tidigare 

policys och instruktioner. Koden innefattar områdena kunder, miljö, medarbetare och 

                                                 
67 Posten AB. (2009) Hållbarhetsredovisning 2008, s. 5 
68 Posten AB (2006) Hållbarhetsredovisning 2005, s. 1 
69 Posten AB Postens miljöredogörelse 2002 
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samhälle, och skildrar ledningens perspektiv på Posten AB:s arbete med ekonomisk påverkan, 

miljöpåverkan och social påverkan. Syftet med uppförandekoden är att den ska agera kompass 

för att underlätta för alla medarbetare att göra ett bra jobb och leva upp till kundernas 

förväntningar.70 Senare i hållbarhetsredovisningen informerar Posten AB att koden kommer 

att förankras ytterligare bland medarbetarna under 2009.71 

 

 

4.1.1 FÖRETAGANDE 

 

Posten AB har som ambition att vara ett lönsamt, finansiellt stabilt företag, då utgångspunkten 

är att Posten AB befinner sig i en konkurrensutsatt situation. De ekonomiska målen för 2008 

var att ha en avkastning på eget kapital på 15 procent och soliditet på 30 procent. Utfallet blev 

att avkastningen på eget kapital blev 20 procent och att soliditeten uppgick 42 procent. 

Således bibehåller Posten AB en stark ekonomisk ställning på marknaden.72 

 

 

4.1.2 MEDARBETARNA 

 

Företagets medarbetarmål är att öka engagemanget och sänka sjukfrånvaron. Detta sker 

genom att fokusera på tre områden – medarbetarskap, ledarskap och hälsa. Posten AB menar 

att en bra medarbetare tar ansvar för sina arbetsuppgifter, sin kompetensutveckling och sin 

hälsa. Genom att förmedla ledningens definition av en god medarbetare förväntas alla inom 

organisationen att besitta ett gemensamt förhållningssätt till alla intressenter. Målen för 2008 

var ett engagemangtal på 65 (engagemangstalet mäts genom en medarbetarundersökning) och 

en sjukfrånvaro som ej överstiger 6,6 procent. Utfallet blev 67 för engagemang och 5,6 

procent sjukfrånvaro, vilket innebär att båda målen uppnåddes.73 

 

Posten AB använder sig av flera verktyg för att uppnå sina medarbetarmål. Bland annat lyfter 

de själv fram den Interna Dialogen, vilken är en givande gruppdiskussion i syfte att vädra alla 

reflektioner berörande arbetsförhållanden, samt Hälsolinjen, vilket är ett systematiskt arbete 

                                                 
70 Posten AB. (2009). Hållbarhetsredovisning 2008, s. 3 
71 Posten AB. (2009). Hållbarhetsredovisning 2008, s. 6 
72 Posten AB. (2009). Hållbarhetsredovisning 2008, s. 16 
73 Posten AB. (2009). Hållbarhetsredovisning 2008, s. 12 
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med hälsofrågor. Dessutom utformade företaget under 2008 tio ledarskapskriterier för att 

tydliggöra och utveckla ett gott ledarskap inom hela organisationen.74  

4.1.3 MILJÖ 

 

Posten AB:s miljöarbete är integrerat i den löpande verksamheten genom en kontinuerlig 

energieffektivisering, att en stor del av brevtransporten sker genom tåg, ruttoptimering och 

utbildning i bränslesnålt och säkert körsätt. Företaget är väl medvetet om att en tredjedel av 

växthusutsläppen i Sverige kan härledas till transportsektorn och känner sig således högst 

ansvariga att arbeta med klimatfrågor.75 På Posten AB:s hemsida kan man läsa ”att integrera 

miljöansvaret i vår kärnverksamhet är en viktig konkurrensfördel idag och i framtiden. Vår 

viktigaste miljöinsats är därför att erbjuda kunderna miljömässigt hållbara kommunikations- 

och logistiklösningar”.76 Det främsta miljömålet är att minska koldioxidutsläppen i relation 

till nettoomsättningen med 15 procent från 2006 till 2010.77 

 

 

4.1.4 POSTEN AB:s SAMARBETEN 

 

Posten AB har i samarbete med Barnfonden startat Post pals, som är ett initiativ med 

intentionen att ge elever i klass två till sex en utländsk vänklass. Att delta i samarbetet är 

kostnadsfritt och syftet är att eleverna ska få ett kunskapsutbyte, samt att främja skrivande och 

berättande, gärna på andra språk än svenska. Under pågående läsår är 800 svenska klasser 

involverade i projektet, med vänklasser i bland annat Etiopien och Filippinerna.78 

 

 

4.2  APOTEKET AB OCH CSR 

 

Apoteket AB är en mycket viktig aktör på den svenska marknaden. Dess huvudsakliga uppgift 

är att informera och tillhandahålla alla certifierade läkemedel, utan någon 

                                                 
74 Posten AB. (2009). Hållbarhetsredovisning 2008, s. 12 
75 Posten AB. (2009). Hållbarhetsredovisning 2008, s. 7 
76 Posten AB Miljöarbete – en självklarhet för oss på Posten 
77 Posten AB. (2009). Hållbarhetsredovisning 2008, s. 7 
78 Posten AB. (2009). Hållbarhetsredovisning 2008, s. 32 
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märkesdiskriminering. Deras vision, ett liv i hälsa, ska genomsyra hela organisationen från 

medarbetarnivå upp till ledningen. Apoteket AB:s varor hjälper människor till ett, i de flesta 

fall, bättre liv. Baksidan av marknaden är överdoseringar och missbruk, samt kasserade 

läkemedels påverkan på miljön, vilket ålägger Apoteket AB ett extra stort ansvar för etiskt 

arbete och arbete för en hållbar utveckling.79 

 

2005 publicerade Apoteket AB sin första hållbarhetsredovisning och under årsskiftet 

2006/2007 infördes ett hållbarhetsprogram. Detta program utgår ifrån tre grundpelare; 

företagande, medarbetare och miljö. Ambitionen med programmet är att arbetet med 

hållbarhetsfrågor ska genomsyra hela organisationen. Apoteket AB:s hållbarhetsredovisning 

sker i enlighet med GRI.80  

 

Hållbarhetsperspektivet utgår från styrelsens arbete med ekonomi, miljö och socialt ansvar. 

Bolagsstyrningen ska tillämpa svenska och internationella regler och dessutom följa statens 

ägardirektiv och policy, som beskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning.81 

 

 

4.2.1 FÖRETAGANDE 

 

Inom området företagande är det väsentligt för Apoteket AB att arbeta med att skapa 

mervärde för kunden samt att skapa gott rykte och hantera risker. Det ekonomiska arbetet 

vägleds av Apoteket AB:s ekonomi- och finanspolicy, som bland annat anger att 

verksamheten ska genomsyras av ett affärsmässigt förhållningssätt. Kundens behov ska alltid 

stå i centrum. Samhällsekonomiska vinster ska inbringas genom arbete med en hållbar 

läkemedelsanvändning. Målet är att minska antalet felanvändningar av läkemedel och på så 

sätt skapa ökat välbefinnande hos kunderna, samt lägre sjukhuskostnader. Detta ska ske i form 

av kvalificerad rådgivning till kund samt till föreskrivare. Apoteket AB arbetar aktivt med så 

kallade generikabyten, som innebär att dyrare läkemedel byts ut mot billigare substitut. Under 

2008 utförde Apoteket AB 14,5 miljoner sådana byten, vilket innebar en minskning på cirka 

en halv miljard kronor av konsumenternas läkemedelskostnad.82  

                                                 
79 Apoteket AB, (2009-04-20) Hållbar utveckling 
80 Apoteket AB, Hållbarhetsredovisning 2008 s. 3 
81 Apoteket AB, (2009-04-20) Bolagsstyrning  
82 Apoteket AB, Hållbarhetsredovisning 2008 s. 8-11 
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Skapandet av goda kundrelationer innebär satsningar för företaget i form av förlängda 

öppettider, service dygnet runt, språkbanker, leveranstjänster samt ett aktivt arbete för 

patientsäkerheten. Detta sker i form av läkemedelsutbildningar för personalen, ett elektroniskt 

expeditionsstöd som innebär att personalen kan få stöd med rätt föreskrivningar samt att 

felexpeditioner kartläggs i syfte att förebygga liknande. Apoteket AB erbjuder genom långa 

kontrollprocesser och kvalitetsgranskning av säkra produkter, som inte ska innehålla 

tvivelaktiga ämnen eller doser. En miljögranskning genomförs i samband med detta, vilket 

sammanvägs i den slutliga bedömningen.83  

 

Apoteket AB:s ekonomiska mål för 2008 var ett resultat före skatt på 758 MKR samt att 

räntabilitet på eget kapital skulle uppgå till 15,3 procent. Utfallet för år 2008 blev ett resultat 

före skatt på 969 MKR, räntabiliteten uppgick till 19,9 procent och soliditeten uppgick till 

32,8 procent.84  

 

Apoteket AB anser att en ansvarsfull leverantörskedja är viktigt ur en affärsetisk aspekt. Den 

rådande omregleringen på marknaden kommer öppna för möjligheten att påverka 

leverantörerna ytterligare, då det blir enklare att granska och välja leverantörer. Under 2008 

antogs en uppförandekod som baseras på bland andra FN:s konventioner om mänskliga 

rättigheter, ILO-konventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Denna ska 

kommuniceras ut till leverantörerna för att säkra en ansvarsfull leverantörskedja.85  

 

 

 

4.2.2  MEDARBETARE 

 

Inom denna grundpelare är Apoteket AB:s strävan rätt kompetens, mångfald för god service 

samt hälsa för goda affärer.  Syftet är att behålla och utveckla den kompetenta personal man 

innehar samt attrahera ny kompetent personal. Detta sker genom personalutbildningar inom 

affärsmannaskap, försäljning samt ledarskap. Apoteket AB arbetar för att inte vara en 

diskriminerande arbetsplats. Alla medarbetare ska behandlas lika, oavsett kön, ålder, 
                                                 
83 Apoteket AB, Hållbarhetsredovisning 2008 s.12-13 
84 Apoteket AB, Hållbarhetsredovisning 2008 s. 8 
85 Apoteket AB, Hållbarhetsredovisning 2008 s. 14 
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kompetens, etnisk bakgrund etcetera. Detta undersöks varje år i en medarbetarundersökning. 

Löneskillnader mellan kön får inte förekomma, utan istället tillämpas individuell lönesättning. 

Apoteket AB:s vision, ett liv i hälsa, ska genomsyra hela organisationen, och är en viktig 

utgångspunkt är medarbetarna. Detta för att bemötandet mot kunderna ska bli trovärdigt och 

framgångsrikt. För att infria detta mål startar arbetet på chefsnivå för att sedan sprida sig neråt 

i organisationen. Ledarna utbildas inom hälsa och ambitionen är att arbetet ska beröra hela 

hälsoperspektivet – främjande, förebyggande och rehabiliterande.86  

 

 

4.2.3 MILJÖ 

 

Apoteket AB miljöcertifierades enligt ISO 14001 i maj 2008, vilket visar att Apoteket AB 

aktivt arbetar med miljöfrågor och för att minska sin miljöpåverkan. Detta är en milstolpe på 

vägen i arbetet för en hållbar utveckling. Apoteket AB:s miljöprogram prioriterar utbildning, 

där målet är att alla medarbetare ska genomgå en utbildning inom hållbar utveckling samt en 

inom miljöledning, med godkänt resultat innan 2010. Syftet är att generera en hög 

medvetenhet och engagemang inom företaget.87  

 

Miljöpåverkan från kastade läkemedel tillhandahållna av Apoteket AB har bevisad effekt på 

hormonbalansen hos fiskar och groddjur. Det är svårt för apoteket att påverka detta, då 

påverkan beror på ett större samhälleligt sammanhang. Däremot kan apoteket ta sitt ansvar 

genom att informera och hjälpa kunderna att ta hand om sitt läkemedelsavfall på ett korrekt 

och miljövänligt sätt. Detta görs genom insamling av överblivna läkemedel, samt informering 

vid receptexpediering i form av broschyrer och muntliga redovisningar. För att dessa ska vara 

så effektiva och uppdaterade som möjligt samarbetar Apoteket AB med förskrivare, 

läkemedelsindustrin och myndigheter.88  

 

Ytterligare mål i miljöprogrammet är att minska miljöutsläppet från Apoteket Produktion & 

Laboratorier AB (APL) med tio procent fram till år 2010. Detta uppnåddes dock redan 2008. 

                                                 
86 Apoteket AB, Hållbarhetsredovisning 2008 s. 16-21 
87 Apoteket AB, Hållbarhetsredovisning 2008 s. 23 
88 Apoteket AB, Hållbarhetsredovisning 2008 s. 24 
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Innehållsämnen i Apoteket AB:s egna produkter utvärderas var för sig ur miljösynpunkt innan 

de tas i bruk. Detta ska garantera så miljövänliga produkter som möjligt.89 

 

Utsläpp av koldioxid har i vår tid blivit högst prioriterat och omtalat i media. Så är även fallet 

för Apoteket AB, vars ambition är att minska utsläppen av växthusgaser vid resor, 

energianvändning och transporter. Under 2008 minskade utsläppen från verksamheten med 

8,5 procent genom effektivare paketering samt byte till energisnåla fordon. Ytterligare 

nedskärningar undersöks i form av emballageeffektivisering och möjligheten att skicka brev 

istället för paket.90 

 

 

4.2.4  APOTEKET AB:s SAMARBETEN 

 

Apoteket AB är huvudpartner till Cancerfonden och skänker årligen en miljon kronor för 

främjande av forskning. Rosa banden finns att köpa i samtliga butiker och under år 2008 

genererade denna försäljning cirka 3,2 miljoner kronor till Cancerfonden. Nytt för 2008 var en 

rosa hudkräm som vid varje såld flaska skänkte 2 kr till samma syfte.91 

 

 

4.3  SYSTEMBOLAGET AB OCH CSR 

 

Systembolaget AB är den enda aktören på marknaden som har rätt enligt lag att sälja alkohol 

till allmänheten. Alkoholhaltiga drycker ska förtäras med försiktighet, då de kan ge upphov 

till kroppsliga skador. Det är således viktigt att Systembolaget AB tar ett folkligt ansvar och 

aktivt arbetar med ett socialt, etiskt och miljömässigt ansvar.  

 

År 2001 genomfördes en miljöutredning av Systembolaget AB, vars syfte var att kartlägga 

Systembolagets miljöaspekter. Detta resulterade i att en miljöpolicy, med syfte att visa 

ambitionerna med miljöarbetet, antogs.92 2008 valde Systembolaget AB att även publicera en 

                                                 
89 Apoteket AB, Hållbarhetsredovisning 2008 s. 27 
90Apoteket AB, Hållbarhetsredovisning 2008 s. 28-29 
91 Apoteket AB, Hållbarhetsredovisning 2008 s.10 
92 Systembolaget AB, Miljöredovisning 2005 s. 1 
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ansvarsredovisning, med intention att påvisa företagets arbete med hållbar utveckling. 

Rapporteringen sker enligt GRI:s riktlinjer. Grundpelarna i hållbarhetsarbetet är ett socialt, 

etiskt och miljömässigt ansvar.93  

 

 

4.3.1 FÖRETAGANDE 

 

Systembolaget AB verkar under monopolförhållanden och har som uppdrag att inte verka 

med vinstintresse. År 2008 uppgick resultat före skatt för hela koncernen till 833 MKR, en 

ökning från 2007 års 366 MKR före skatt. Avkastning på eget kapital ökade från 2007 års 

13,9 procent till 2008 års 38,6 procent. Soliditeten minskade från 2007 års 39 procent till 

2008 års 38 procent.94 

 

Systembolaget AB har strikta regler vad gäller försäljning. Försäljning får inte ske till någon 

som är under 20 år, märkbart alkoholpåverkad eller till en person som misstänks sälja vidare. 

Systembolaget AB:s butikskoncept ska vara utformat på sådant sätt att kunderna på enkelt sätt 

kan hitta det de söker, och ska om önskat kunna komma i kontakt med välutbildad personal.95  

 

Systembolaget AB:s sociala, miljömässiga och etiska ansvar utgår från tre kärnvärden; 

omtanke, kunskap och inspiration. Omtanke genom att visa respekt för kunderna genom att 

inte sälja till minderåriga, inte locka in kunder i affären eller att försöka sälja mer än vad 

kunden planerat att köpa. Informationen ska vara ärlig, saklig och märkesneutral. Kunskap 

ska genomsyra hela organisationen och alla medarbetare ska ha kunskap om sortimentet och 

dess biverkningar. Detta för att kunna ge kunden den information som behövs för att göra ett 

medvetet val. Denna kunskapsdelning leder till inspiration och medför även en god 

dryckeskultur. Kompetensarbetet är en viktig del i organisationen. Under 2008 genomfördes 

en CSR-utbildning för alla inköpare och ansvariga.96  

 

Systembolaget AB utarbetade tillsammans med fyra andra alkoholmonopol i Norden under 

2008 en gemensam strategi och handlingsplan för att säkra en ansvarsfull leverantörskedja. 

                                                 
93 Systembolaget AB, Ansvarsredovisning 2008 s. 5 
94 Systembolaget AB, Ansvarsredovisning 2008 s. 72 & 81 
95 Systembolaget AB, Ansvarsredovisning 2008 s. 26 
96 Systembolaget AB, Ansvarsredovisning 2008 s. 34 
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Syftet är att genom dialoger öka engagemang och ansvar hos leverantörerna. Strategin bygger 

på Global Compacts tio principer och beskriver hur leverantörerna ska agera i det dagliga 

arbetet.97  

 

 

4.3.2 MEDARBETARE 

 

Systembolaget AB arbetar för jämställdhet och mångfald inom organisationen. Målet är att 

personalsammansättningen ska spegla samhället och att löneskillnader inte får förekomma. 

Målet för antalet kvinnliga butikschefer är 50 procent år 2009, en siffra som under 2008 

hamnade på 48 procent. Det förs ett aktivt arbete för att minska ohälsa på företaget, vilket 

ledde till att den totala sjukfrånvaron sjönk från 6,1 till 5,9 procent under 2008. I detta arbete 

ingår bland annat att linjecheferna ska agera så snabbt som möjligt när sjukskrivningar drar ut 

på tiden. Annat som värderas högt är en gemensam företagsetik, där god alkoholkultur ska 

främjas, samt ett korruptionsmotverkande arbete.98  

 

 

4.3.3 MILJÖ 

 

Systembolaget AB har en speciell miljögrupp, med representanter från alla olika delar av 

företaget, som arbetar för ett miljövänligare företag. De arbetar främst med fem 

fokusområden; ekologiskt odlade produkter, byggmaterial, energiförbrukning, transporter och 

restprodukthantering.99 

 

Ekologiskt odlade produkter kräver mindre energi i odlings- och tillverkningsprocessen. 

Efterfrågan på varorna har ökat och alla ekologiska produkter tillhandahållna av 

Systembolaget AB är godkända av EU:s krav. Det innebär att odlingen har skett helt utan 

kemiska tillsatser eller besprutningsmedel. Försäljningen av ekologiska produkter uppgick till 

                                                 
97 Systembolaget AB, Ansvarsredovisning 2008 s. 42 
98 Systembolaget AB, Ansvarsredovisning 2008 s. 38-40 
99 Systembolaget AB, Ansvarsredovisning 2008 s. 48 
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1,41 procent av Systembolaget AB:s totala försäljning under 2008. Företaget har som 

intention att utöka sitt ekologiska sortiment så väl som försäljningen av det.100  

 

I samband med de ombyggnationer som Systembolaget AB:s butiker genomgår utsätts miljön 

för viss påfrestning. Företaget arbetar därför med att välja ut de mest miljövänliga materialen. 

Hittills har endast nio av 200 material inte varit rekommenderade ur miljösynpunkt. Elen som 

köpts in till Systembolaget AB har under 2008 var märkt med Bra miljöval. Detta innebär att 

elen kommer ifrån sol-, vind-, vatten- och biobränsle. Den största satsningen har varit 

miljöstationer som satts upp i samtliga butiker, med syfte att återvinna och återanvända. 

Medarbetarna är uppmanade att källsortera och 2008 hamnade endast 0,4 procent av 

restprodukterna på deponi.101 

 

 

4.3.4 SYSTEMBOLAGET AB:s SAMARBETEN 

 

Systembolaget AB bidrar till alkoholforskning delvis genom ett eget drivet forskningsråd, 

dels genom att ekonomiskt stödja alkoholforskning vid Lunds Universitet. Ett samarbete med 

Polisen har etablerats för att effektivt kunna följa försäljningsreglerna.102 

 

2005 påbörjade Systembolaget AB ett IQ-intitativ. Detta skulle ligga till grund för visionen; 

skapa en god dryckeskultur där alla kan njuta av Systembolagets drycker utan att skada sig 

själva eller andra. Syftet var att visa upp goda exempel som ska leda till ett förbättrat 

förhållningssätt till alkohol. IQ-initiativet AB drivs som ett dotterbolag till Systembolaget AB. 

Under en fem-års period ska Systembolaget AB satsa 100 miljoner i dotterbolaget med syfte 

att förändra den rådande alkoholkulturen i Sverige, till en sundare och mer ansvarstagande 

sådan.103 Under år 2008 uppgick kostnaden för de olika samarbetena till 23,8 MKR.104  

 

 

                                                 
100 Systembolaget AB, Ansvarsredovisning 2008 s. 48-49 
101 Systembolaget AB, Ansvarsredovisning 2008 s. 49-51 
102 Systembolaget AB, Ansvarsredovisning 2008 s. 20 
103 Systembolaget AB (2009-04-25) IQ-initiativet  
104 Systembolaget AB, Ansvarsredovisning 2008 s. 20 
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4.4 INTERVJUER MED FALLFÖRETAGEN 

 

I detta avsnitt presenterar vi intervjusvaren som vi erhöll från den CSR-ansvarige på 

respektive fallföretag. Vi ställde 12 frågor som var samma för var respondent, samt en unik 

fråga riktad mot det specifika företaget. 

 

VILKEN ÄR ER DEFINITION AV CSR? 

 

Posten AB 

Ekdahl svarar: 

 

”Att säkerställa en långsiktig hållbar utveckling, både för företag och för företag i sin roll i 

samhället”.105 

 

Apoteket AB 

Fernvall svarar: 

 

”För oss är hållbar utveckling att vi tittar på vår roll i samhället, hur vi hanterar vår 

gemensamma miljö och hur vi själv agerar som arbetsgivare. Men också i relation till våra 

leverantörer”.106 

 

Systembolaget AB 

Johansson svarar: 

 

”Det handlar om att ta ett ansvar för den påverkan vi har på vår miljö, både människor och 

miljö. Vi har använt oss av Global Compacts ramverk för hållbarhetsarbetet”.107    

 

 

 

 

 

                                                 
105 Mats Ekdahl, 2009-04-23. Posten AB 
106 Eva Fernvall, 2009-04-23. Apoteket AB 
107 Nina Johansson, 2009-04-24. Systembolaget AB 
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HUR YTTRAR SIG ERT CSR-ARBETE?  

 

Posten AB 

Ekdahl menar att Posten först och främst arbetar utifrån ett funktionellt perspektiv. Posten har 

ingen CSR-organisation som håller ihop CSR-frågorna, utan organisationen har CSR 

förankrat inom ramarna för HR-arbetet, de etiska frågorna, koncernekonomin, miljön etcetera. 

Dessutom berättar Ekdahl att bolaget har en kommunikationsstab som säkerställer 

förutsättningarna för hållbarhetsredovisningen.108  

 

Apoteket AB 

Fernvall svarar att Apoteket har ett hållbarhetsprogram och att företaget varit väldigt duktiga 

på miljöarbete under en längre period. Bland annat har de jobbat med att minska effekterna av 

läkemedel i miljön, företagets miljö, transporter och liknande. Vidare berättar Fernvall att 

arbetet utvecklats till att inkludera relationen till det sociala ansvaret mot de produkter och 

varor som Apoteket säljer. Dessutom arbetar de i stor omfattning med sina anställdas trivsel. 

Apotekets vision är ”ett liv i hälsa”, vilkets används som en stark drivkraft i 

hållbarhetsarbetet.109  

 

Systembolaget AB 

Johansson menar på att Systembolaget arbetar utifrån en modell, där kärnan är deras 

alkoholpolitiska ansvar, som per definition är ett samhällsansvar. Nästa lager utgörs av 

alkoholförebyggande åtgärder. Systembolaget har ett dotterbolag som heter IQ-initiativ, vars 

syfte är att generera ett sundare förhållningssätt till alkohol. Vidare berättar Johansson om att 

företaget stödjer en professur i Lund som arbetar med alkoholförebyggande forskning. Det 

yttersta lagret i modellen har Systembolaget valt att kalla CSR, vilket är indelat i mänskliga 

rättigheter, arbetsvillkor, korruption och miljö, allt enligt Global Compacts indelning. 

Modellens tre lager utgör tillsammans Systembolagets samhällsansvar.110 

 

 

 

 

                                                 
108 Mats Ekdahl, 2009-04-23. Posten AB 
109 Eva Fernvall, 2009-04-23. Apoteket AB 
110 Nina Johansson, 2009-04-24. Systembolaget AB 
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VILKET SYFTE HAR ERT CSR-ARBETE?  

 

Posten AB 

Ekdahl svarar: 

 

”Vi har jobbat med hållbar utveckling per definition under många år och när vi tog vårt 

första steg, 2004, började vi se över frågorna kring CSR och just då hållbarhetsredovisning. 

Vi såg då att det var en paketering av det som vi i mångt och mycket redan gjord”.111 

 

Apoteket AB 

Fernvall svarar: 

 

”Det handlar om att vi vill vara ett företag som är ett föredöme och att vi bidrar till att 

förbättra både för oss själva, men också för den värld som vi lever i och är beroende av. Det 

är en del av den övergripande varumärkesstrategin”.112 

 

Systembolaget AB 

Johansson svarar: 

 

”Vårt syfte är att agera hållbart när vi utför vårt uppdrag, hållbart gentemot människor och 

miljö. Dels mot Systembolaget och dess medarbetare, men även mot intressenter runtomkring. 

Vi jobbar också för en hållbar dryckesleverantörskedja, som är det arbete som vi har fokus på 

just nu”.113    

 

NÄR STARTADE ERT ARBETE MED CSR? 

 

Posten AB 

Ekdahl berättar att Postens CSR-arbete inleddes 2004 och att den första 

hållbarhetsredovisningen presenterades 2005.114 

 

 

                                                 
111 Mats Ekdahl, 2009-04-23. Posten AB 
112 Eva Fernvall, 2009-04-23. Apoteket AB 
113 Nina Johansson, 2009-04-24. Systembolaget AB 
114 Mats Ekdahl, 2009-04-23. Posten AB 
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Apoteket AB 

Fernvall svarar att arbetet inleddes i en mindre skala för 4-5 år sedan och har sedan dess 

successivt vuxit.115 

 

Systembolaget AB 

Johansson menar att deras samhällsansvar och CSR är oskiljaktigt, då Systembolagets 

uppdrag är alkoholpolitiskt. Systembolagets ambition är att minska alkoholens 

skadevärkningar och det har de alltid arbetat med. Vidare berättar Johansson att bolaget länge 

arbetat aktivt med miljöfrågor, bland annat med transporter, grön el och miljövänliga 

byggmaterial. Dessutom har Systembolaget jobbat mycket med anti-korruption, det finns en 

etikgrupp, samt etiska rådgivare. Johansson fortsätter: 

 

”Det som är nytt, enligt oss själva, är att vi förra året försökte samla miljön, mänskliga 

rättigheter, anti-korruption och arbetsvillkor under ett paraply som vi då valt att kalla för 

CSR. Att vi då också började jobba aktivt för att bidra till hållbar dryckesleverantörskedja 

tillsammans med våra grannmonopol i Finland, Norge, Färöarna och Island”.116   

 

VAD FICK ER ATT PÅBÖRJA CSR-ARBETET? 

 

Posten AB 

Ekdahl förklarar att CSR-arbetet pågått inom koncernen långt innan CSR blev ett begrepp. 

Hållbarhetsredovisningen lanserades då Posten insåg att den gav dem en möjlighet att 

paketera hållbar utveckling på ett sätt som inte den traditionella årsredovisningen kunde.117  

 

Apoteket AB 

Fernvall svarar att det var deras ägare, staten, som ställde krav på alla statliga bolag att ägna 

sig åt hållbar utveckling.118 

 

Systembolaget AB 

Johansson berättar att det fanns en tydlighet att uppnå genom att samla hållbarhetsföreteelsen 

under ett paraply. Hon menar att man genom CSR kan vara tydligare i kommunikationen till 
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olika intressenter och därmed förhoppningsvis nå snabbare förbättringar i 

hållbarhetsarbetet.119  

 

HUR YTTRADE SIG DET INITIALA CSR-ARBETET? 

 

Posten AB 

Om Ekdahl jämför dagens CSR-arbete med det initiala, menar han på att GRI-rapporteringen 

har genererat ett nytt angreppssätt till CSR. Arbetet är idag mer stringent än tidigare då vi 

följer de rådande principerna för hållbarhetsredovisning. Samtidigt påpekar Ekdahl att 

ägarinflytandet från staten har påverkat de flesta statligt ägda bolagen i termer av hur CSR ska 

implementeras och redovisas.120     

 

Apoteket AB 

Fernvall menar att det initiala CSR-arbetet främst fokuserade på att göra en 

hållbarhetsredovisning, och inte att utveckla en förbättringsstrategi. Utvecklingen har gått mot 

ett mer målmedvetet arbete som ska genomsyra hela organisationen.121 

 

Systembolaget AB 

Johansson svarar att Systembolaget först gjorde en riskanalys för deras påverkan, vilken de 

avgränsade till att studera dryckesleverantörskedjan, från producent till konsument. Samtidigt 

såg de över de fyra CSR-områdena – mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption och 

miljö. De risker och möjligheter som presenterades blev grunden för det strategiarbete som 

initierades förra året, 2008. Johansson berättar att samtidigt insåg Systembolaget att det fanns 

fördelar i att inleda samarbeten med de andra alkoholmonopolen i Norden, bland annat i att 

stärka arbetet kring en hållbar dryckesleverantörskedja. För tillfället arbetar Systembolaget 

utifrån den femårsplan som lanserades år 2008.122 
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FINNS DET ETT SAMBAND MELLAN ERT CSR-ARBETE OCH ER 

ÖVERGRIPANDE FÖRETAGSSTRATEGI? 

- OM JA, HUR?  

- OM NEJ, VARFÖR INTE? 

 

Posten AB 

Ekdahl svarar: 

 

”Ja det finns det. Vi har en balanserad målbild som utgår väldigt mycket ifrån intentionen i 

CSR, som har funnits till under en lång period. Vi jobbar med balanced scorecard och har en 

uppsättning av både strategier och KPI:er (författarnas anmärkning: nyckeltal) för att 

säkerställa att vi utvecklar oss på ett offensivt och bra sätt inom områdena lönsamhet, 

medarbetare, kund och inte minst till det som är relaterat till miljö”. 123 

 

Apoteket AB 

Fernvall menar på att det finns ett samband, men att det är långt ifrån färdigutvecklat. Genom 

deras vision ”ett liv i hälsa” vill Apoteket bidra till att människor mår bra, såväl medarbetare 

som kunder. Vidare ska produkterna inte bidra till en försämrad miljö eller en sämre hälsa för 

de som producerar dem.124 

 

Systembolaget AB 

Johansson säger ”ja”. Hon berättar att deras samhällsansvar, som finns med i en strategisk 

fyraårsplan, alltid ska vara integrerat i det övriga arbetet. CSR ska inte vara en utomstående 

företeelse, utan finnas med i allt som Systembolaget gör i vardagen.125 
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ÄR ALLA MEDARBETARE INOM FÖRETAGET INFORMERADE OCH 

INVOLVERADE I CSR-ARBETET? 

- OM JA, HUR?  

- OM NEJ, VARFÖR INTE? 

 

Posten AB 

Ekdahl svarar att alla medarbetare per definition ingår i CSR-arbetet genom att ge konkreta 

bidrag i deras arbete. Samtidigt påpekar Ekdahl att Posten är ett företag med 30 000 

medarbetare och att integrera alla i CSR-arbetet är en utmaning. Det finns ett stort steg att gå 

från det som är en koncernansats gällande CSR, till en totalt förankrad företeelse på lokal nivå. 

Han tror inte att man upplever CSR som begrepp och företeelse lika tydligt som det görs på 

koncernnivå. Vidare berättar Ekdahl att de ständigt försöker att förbättra sig med de etiskt 

normativa frågorna. 2008 lanserades en uppförandekod som ytterligare förstärker CSR-

frågorna i organisationen.126 

 

Apoteket AB 

Fernvall svarar: 

 

”Jag kan inte säga att alla är involverade, men däremot är det kommunicerat. CSR arbetet 

genomsyrar inte hela organisationen”.127 

 

Systembolaget AB 

Johansson berättar att alla medarbetare är informerade och involverade i CSR-arbetet, men 

kanske inte i alla CSR:s områden. Hon fortsätter med att berätta att miljöarbetet, 

arbetsvillkoren, jämställdheten, mångfaldsarbetet, etiken och kärnvärdena genomsyrar hela 

organisationen. Systembolaget har tre kärnvärden – omtanke, kunskap och inspiration. 

Dessutom har företaget ett antal etiska riktlinjer som ständigt levandegörs i organisationen. 

Avslutningsvis berättar Johansson dock att det är en resa till dess att alla medarbetare är 

insatta i hela ”paraplyet”.128 
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FÖLJER ERT CSR-ARBETE EXTERNA RIKTLINJER?  

- OM JA, VILKEN/VILKA? 

 

Posten AB 

Ekdahl menar att det främst är GRI för CSR och Greenhouse Gas Protocol för miljöarbetet 

som är styrande.129 

 

Apoteket AB 

Fernvall berättar att Apoteket följer statens riktlinjer, men att Apoteket har anpassat 

riktlinjerna efter deras verksamhet.130 

 

Systembolaget AB 

Johansson svarar att Systembolaget följer Global Compacts tio principer. För tillfället håller 

företaget på att utveckla en uppförandekod som följer principerna, men vilken anpassas efter 

Systembolagets verksamhet. Vidare berättar Johansson att uppförandekoden kommer att 

lanseras under våren 2009, men att den endast berör leverantörsnivå och att det således främst 

påverkar företagets inköpare.131 

 

HUR KAN NI FÖRBÄTTRA ERT CSR-ARBETE? 

 

Posten AB 

Ekdahl svarar att Posten kan utveckla en tydligare strategisk inriktning för CSR i framtiden. I 

dagsläget saknas en distinkt definition av CSR, vilket till stor del beror på att det inte är en ny 

företeelse inom Posten.132 

 

Apoteket AB 

Fernvall menar på att Apoteket kan bli bättre på att involvera fler i CSR-arbetet. En hållbar 

utveckling ska vara grunden i alla nya ansatser, oavsett om det handlar om produkter, logistik, 

IT etcetera. Vidare berättar Fernvall att den stundande omregleringen av apoteksmarknaden 

gör att bolaget har svårt att hinna med det önskade förbättringsarbetet.133 
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Systembolaget AB 

Enligt Johansson är förbättring självaste andemeningen med CSR, och Systembolaget 

förbättrar sig konstant. Hon fortsätter med att berätta att Systembolaget har en tydlig strategi 

och väldefinierade mål. Dock anser hon att man kan förbättra sig inom området mänskliga 

rättigheter. Johansson menar att organisationen bör lära sig mer om hur leverantörskedjan ser 

ut och säkerställa att alla uppmärksammar samma problem inom hållbar utveckling.134 

 

KOMMUNICERAR NI ERT CSR-ARBETE? 

- OM JA, HUR OCH TILL VILKA INTRESSENTER? 

- OM NEJ, VARFÖR INTE? 

 

Posten AB 

Ekdahl menar att kommunikationen främst sker genom hållbarhetsredovisningen, men att 

CSR-arbetet även uppmärksammas av till exempel examensstudier. Vidare berättar han att det 

förekommer olika typer av benchmarkaktiviteter där andra aktörer frågar hur Posten går till 

väga inom hållbar utveckling. Kommunikationen av CSR sker dock inte offensivt.135 

 

Apoteket AB 

Fernvall svarar: 

 

”Vi kommunicerar framförallt genom vår hållbarhetsredovisning, men också i form av att vi 

arrangerar leverantörsdagar där sådana frågor kommer upp”.136  

 

Systembolaget AB 

Johansson svarar: 

 

”Vi har ansvarsredovisningen som ligger på webben. Till medarbetare använder ett antal 

olika interna kanaler. Till leverantörer finns det en speciell web och vi har haft 

leverantörsträffar där vi har haft tema CSR”.137 
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HUR VIKTIGT ÄR DET FÖR ER ATT EXTERNT KOMMUNICERA CSR-

ARBETET? 

 

Posten AB 

Ekdahl svarar: 

 

”Det är otroligt viktigt att kommunicera CSR i meningen hur Posten jobbar för att vara ett 

företag som står för hållbar utveckling, både i ett introvert perspektiv, det vill säga att vi har 

en bra lönsamhet och det är ett konkurrenskraftigt företag, men även att vi säkerställer att vi 

bygger och lever efter värden som står i nivå med de normer som gäller i det samhälle som vi 

verkar i”.138 

 

Apoteket AB 

Fernvall menar på att det är viktigt att hållbarhetsutvecklingen genomsyrar all kommunikation. 

CSR kommuniceras inte som en separat fråga.139 

 

Systembolaget AB 

Johansson menar att det ligger i CSR:s natur, och inte minst enligt GRI, att vara ett 

transparent och öppet företag. Vidare svarar Johansson att om alla företag var transparenta 

kan alla jobba tillsammans i att uppmärksamma och åtgärda problemen. Dessutom är det 

viktigt att det sker en dialog med alla intressenter, och inte enbart envägskommunikation.140 

 

ANSER NI ATT ERT CSR-ARBETE UTGÖR EN KONKURRENSFÖRDEL? 

- OM JA, PÅ VILKET SÄTT? 

- OM NEJ, VARFÖR INTE? 

 

Posten AB 

Ekdahl svarar: 

 

”Ja det är det, i den meningen att jag tror att idag så är en hållbarhetsredovisning hygien på 

samma sätt som under slutet av 90-talet när ISO-certifiering var det. Man förväntar sig att 
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företag med en stor påverkan inom ett antal sammanhang har ett hållbarhetsarbete, så att 

man ger en bild av hur företaget jobbar med frågorna idag och vilka idéer man har kring sina 

utmaningar, aktiviteter och åtgärder för framtiden. Hållbarhetsredovisningen ser jag som 

hygien idag”.141 

 

HAR ERT CSR-ARBETE FÖRÄNDRAS I SAMBAND MED ER STUNDANDE 

FÖRÄNDRING I KONKURRENSSITUATION? 

- OM JA, HUR? 

- OM NEJ, VARFÖR INTE? 

 

Apoteket AB 

Fernvall svarar: 

 

”Ja, vikten av CSR-arbetet har blivit tydligare. Det kommer att vara en oerhört viktig del i att 

konkurrera. Människors vilja att vara lojala mot företag som är rättvisa och som arbetar med 

miljön ökar. Arbetet med hållbar utveckling kommer att vara en drivande faktor för att klara 

konkurrensen”.142 

 

HADE ERT CSR-ARBETE SETT ANNORLUNDA UT OM NI BEFUNNIT ER I EN 

KONKURRENSUTSATT SITUATION? 

 

Systembolaget AB 

”Ja, det hade det gjort, framförallt arbetet med en hållbar dryckesleverantörskedja. Just för 

att vi är monopol och inte får diskriminera eller favorisera så tar vi det verkligen stegvis för 

att få med alla på tåget. Leverantörerna får tycka till om vår uppförandekod. Vi vill ha med 

dem i arbetet så att de också står bakom den. Vi vill ha ett gemensamt CSR-arbete. Kanske att 

man inte hade jobbat exakt så i ett kommersiellt företag. Men jag tror ändå på den 

modellen”.143  
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5 ANALYS 

 

I detta kapitel analyserar vi insamlad data med hjälp av vår referensram. Vårt syfte är att 

länka samman teorier, modeller och andra referenspunkter med empirin och avgöra huruvida 

eventuella skillnader i fallföretagens CSR-arbete kan härledas till konkurrensintensiteten. 

Kapitlets disposition följer empiriavsnittets disposition, vilket innebär att vi först analyserar 

företagskaraktären, därefter konkurrenssituationen och slutligen CSR-arbetet. 

  

 

5.1 TYP AV STATLIGT BOLAG 

 

Enligt Näringsdepartementet finns det två typer av statliga bolag i Sverige. Den ena typen är 

bolag som verkar på en marknad med särskilda förbehåll, ofta med begränsad konkurrens. 

Dessa bolag existerar med särskilda samhällsintressen, där samhällsnyttan ofta är av högre 

prioritet än företagets ekonomiska resultat. Den andra typen är bolag som verkar under 

marknadsmässiga villkor och under samma förutsättningar som resten av aktörerna på 

marknaden. Bolagen har rimliga avkastningskrav och en lämplig kapitalstruktur. 

 

Posten AB har sedan tidigt 90-tal, då postmarknaden avreglerades, varit ett statligt bolag som 

verkat under marknadsmässiga villkor. Systembolaget AB och Apoteket AB är dock av den 

andra karaktären, det vill säga att de har samhällsuppdrag som är överordnade deras 

finansiella resultat. Systembolaget AB har ett alkoholpolitiskt uppdrag, där monopolets syfte 

är att skapa en god dryckeskultur i Sverige med ansvarsfull försäljning, utan ett vinstintresse. 

Apoteket AB:s uppdrag består av att tillhandahålla certifierade läkemedel till Sveriges 

befolkning och därigenom undvika missbruk och överdosering. 

 

Systembolaget AB och Apoteket AB verkar således på en konkurrensfri marknad där deras 

verksamhetskärna karaktäriseras av att skapa samhällsnytta. Således utgör deras verksamhet i 

sig en del av CSR-arbetet.  
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Figur 5.1 Typ av statligt bolag 
 
 Marknadsmässiga villkor Särskilda samhällsintressen 
Posten AB X                     
Apoteket AB  X 
Systembolaget AB  X 
 

 

5.2 KONKURRENSTEORI 

 

Enligt nationalekonomiska monopolteorier har företag som innehar en monopolistisk ställning 

på marknaden färre incitament att utvecklas och effektiviseras. Både Apoteket AB och 

Systembolaget AB befinner sig i en konkurrensfri situation och borde enligt teorin inte inneha 

samma drivkraft till goda prestationer som Posten AB, som befinner sig i en konkurrensutsatt 

situation. Wood, Porter och Kramer hävdar alla att CSR utgör en konkurrensfördel. Ekdahl 

(Posten AB) menar på att CSR är hygien i ett företag, det vill säga att uteblivet CSR-arbete ej 

accepteras av samhället. Vidare svarar Fernvall (Apoteket AB) i intervjun att sedan beslutet 

om omreglering av apoteksmarknaden togs, har CSR-arbete blivit allt viktigare. Hon påstår att 

CSR kommer att vara en oerhört viktig del i att konkurrera. 

 

Porters five forces erbjuder ett effektivt analysverktyg i vår studie. Modellen menar på att ju 

intensivare krafterna, är desto mindre är lönsamheten på marknaden. För såväl Apoteket AB, 

som Systembolaget AB, är den rådande konkurrensen obefintlig, antalet substitut få, 

inträdesbarriärerna höga och konsumenternas förhandlingsstyrka låg. Vi har svårt för att yttra 

oss om leverantörernas förhandlingsstyrka. Både Apoteket AB och Systembolaget AB har 

väldigt många leverantörer att välja mellan, samtidigt som båda inte har tillåtelse att ägna sig 

åt märkesdiskriminering. Posten AB:s konkurrensförhållanden skiljer sig markant från de två 

andra fallföretagens situation. Posten AB har relativt intensiv konkurrens, flertalet substitut, 

inträdesbarriärerna är visserligen relativt höga och konsumenterna har relativt hög 

förhandlingsstyrka. Vi har inga data som berör Posten AB:s leverantörers förhandlingsstyrka. 

Sammanfattningsvis vill vi poängtera att Posten AB befinner sig i en betydligt mer 

konkurrensintensiv situation än Apoteket AB och Systembolaget AB och torde således har 

högre incitament till att utveckla CSR-arbetet, vilket är en konkurrensfördel. Apoteket AB 

befinner sig för tillfället i monopol, men kommer 1 juli 2009 att utsättas för högre 
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konkurrensintensitet, vilket sannolikt genererat en större CSR-satsning än för Systembolaget 

AB. 

 

Figur 5.2 Konkurrensintensitet 
 
 Hög Mellan Låg 
Posten AB X   
Apoteket AB   X  

(Men kommer att 
intensifieras) 

Systembolaget AB   X 

 

 

5.3 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

Begreppet CSR är inte allmänt vedertaget inom svenskt näringsliv, även om företeelsen i sig 

är brett utspridd. Våra fallföretag använder sig av benämningar så som CSR, hållbar 

utveckling och socialt ansvar, samtidigt som intervjuerna visar på att deras definition av 

företeelsen är liknande. Studiens syfte är att avgöra huruvida det förekommer skillnader i 

CSR-arbetet, vilket vi väljer att avgöra utifrån Carrolls teorier om CSR och CC. Enligt Carroll 

består CSR av ekonomiskt, juridiskt, etisk samt filantropiskt ansvar. Utifrån vårt empirikapitel 

utreder vi hur CSR-arbetet yttrar sig i respektive företag, inom respektive beståndsdel av CSR. 

 

Posten AB:s grundpelare i hållbarhetsutveckling är miljö, socialt ansvar och ekonomi, medan 

Apoteket AB:s hållbarhetsprogram baseras på företagande, medarbetare och miljö. 

Systembolaget AB arbetar utifrån ett socialt, etiskt och miljömässigt ansvar. Genom att 

analysera respektive företags grundpelare i CSR-arbetet kan man urskilja klara tendenser. 

Posten AB och Apoteket AB inkluderar ekonomi, respektive företagande, i sin definition, 

vilket inte förekommer i Systembolaget AB:s hållbarhetsprogram. Beståndsdelarna är 

svårtolkade. Inget av företagen nämner ett filantropiskt ansvar, men menar eventuellt på att 

det till exempel ligger inom ramarna för socialt ansvar (Posten AB). Vidare kan Apoteket 

AB:s tre grundpelare tyckas utesluta ett ansvar gentemot externa intressenter, såvida inte 

dessa ingår i företagande. 
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5.3.1 EKONOMISKT ANSVAR 

 

Enligt Carroll ska en god, ansvarstagande medborgare vara ekonomiskt vinstgenererande och 

kunna försäkra alla stakeholders om att kunna skapa samhällsnytta även i framtiden. 

 

Posten AB levde upp till samtliga ekonomiska mål under 2008. Avkastningsmålet på eget 

kapital var 15 procent, men överstegs med 5 procentenheter. Soliditetsmålet var 30 procent 

och utfallet var hela tolv procentenheter högre. Således anser vi att Posten AB tar ett 

ekonomiskt ansvar gentemot samhälle. 

 

Apoteket AB, vilka för tillfället befinner sig i förberedelseprocessen inför omregleringen av 

apoteksmarknaden, uppnådde och passerade även sina ekonomiska mål räkenskapsåret 2008 

och anses ta ett ekonomiskt ansvar. Målen var ett resultat före skatt på 758 MKR och 

räntabilitet på eget kapital på 15,3 procent. Utfallet blev ett resultat före skatt på 969 MKR, 

räntabiliteten på 19,9 procent, samt en soliditet på 32,8 procent.  

 

Systembolaget AB, vilka egentligen verkar utan vinstsyfte, var under 2008 också ekonomiskt 

framgångsrika. 2008 års resultat före skatt uppgick till 833 MKR, vilket är en ökning med 366 

MKR från 2007. Avkastning på eget kapital ökade från 2007 års 13,9 procent till 2008 års 

38,6 procent. Soliditeten minskade dock från 2007 års 39 procent till 2008 års 38 procent. 

Trots sitt särskilda samhällsuppdrag lyckades Systembolaget AB att uppvisa goda finansiella 

resultat och vi anser dem således ta ett ekonomiskt ansvar. 

 

 

5.3.2 JURIDISKT ANSVAR 

 

Vi har inte funnit något i vår empiri som tyder på att något av våra fallföretag verkar utanför 

ett juridiskt ramverk. Posten AB, Apoteket AB och Systembolaget AB är alla legalt 

ansvarstagande företag enligt Carroll. 
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5.3.3 ETISKT ANSVAR 

 

Etiskt ansvar ingår i Carrolls teori om CSR, då han menar på att ett lagsystem inte alltid är 

uppdaterat efter de senaste samhällsnormerna. En god samhällsmedborgare som tar ett 

normativt etiskt ansvar, är en förebild för samhället som den verkar i och driver aktivt den 

etiska frågan framåt. Vår uppgift är således att presentera de etiska handlingar som sträcker 

sig bortom lagstiftningen. 

 

Posten AB arbetar aktivt med etiska frågor. Företaget lyfter fram hur ledningen konstant 

arbetar för att förbättra medarbetarförhållandena. Detta sker bland annat genom den Interna 

Dialogen, Hälsolinjen och Posten AB:s tio ledarskapskriterier. Initiativen har genererat lägre 

sjukfrånvaro och ett högre engagemangstal. Vidare menar företaget att miljöarbetet, vilket 

följer Greenhouse Gas Protocols riktlinjer, är integrerat i den löpande verksamheten, bland 

annat genom en kontinuerlig energieffektivisering och att stora delar av brevtransporten sker 

genom tåg. Posten AB:s främsta miljömål är att minska koldioxidutsläppen i relation till 

nettoomsättningen med 15 procent från 2006 till 2010. Ovanstående indikerar på att Posten 

AB tar ett aktivt etiskt ansvar. 

 

Apoteket AB:s verksamhetskaraktär genererar samhällsnytta ur ett etiskt perspektiv genom att 

arbeta mot överdosering och missbruk. På medarbetarfronten initierar företaget hälsoprogram, 

samt arbetar för en jämlik arbetsplats. Vidare menar Apoteket AB att en ansvarsfull 

leverantörskedja är viktig ur ett affärsetiskt perspektiv. Under 2008 antogs en uppförandekod 

som baseras på bland andra FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, ILO-konventioner 

och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Samma år miljöcertifierades företaget enligt 

ISO 14001, vilket är en god indikation på etiskt miljöarbete. Apoteket AB utbildar samtliga 

anställda inom miljöfrågor, informerar kunder om korrekt läkemedelsavfallshantering och 

arbetar aktivt för att minska miljöutsläppen. Således är Apoteket AB enligt oss ett etiskt 

ansvarsfullt företag. 

 

Likt Apoteket AB är även Systembolaget AB:s samhällsuppdrag av etisk karaktär, i termer av 

att kontrollera och begränsa alkoholtillgängligheten. Vidare likheter med Apoteket AB är 

Systembolaget AB:s arbete för en ansvarsfull leverantörskedja. Strategin, vilken är utvecklad 

tillsammans med de andra nordiska alkoholmonopolen, baseras på Global Compacts tio 

principer. Inom företaget sker det konstanta insatser för att sänka sjukfrånvaron, öka 
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jämlikheten inom organisationen samt motverka korruption. Systembolaget AB har även 

tillsatt en miljögrupp i syfte att skapa ett miljövänligare företag genom ekologiskt odlade 

produkter, byggmaterial, minskad energiförbrukning, miljövänliga transporter och 

restprodukthantering. Bland annat bör det nämnas att 1,41 procent av bolagets totala 

försäljning utgjordes av ekologiska produkter. Ovan nämnda exempel är goda indikatorer på 

att Systembolaget AB tar ett etiskt samhällsansvar. 

 

 

5.3.4 FILANTROPISKT ANSVAR 

 

Filantropiskt ansvar handlar om att återgällda samhället som företaget verkar i. Filantropi ska 

generera ökad livskvalitet och en försäkran om en bättre framtid. Skillnaden mellan 

filantropiskt ansvar och etiskt ansvar föreligger i att det inte anses vara oetiskt att utesluta det 

filantropiska ansvaret. Nedan kommer vi att presentera respektive företags initiativ till att 

stödja det samhälle som företaget verkar i. 

 

Posten AB har i samarbete med Barnfonden startat Posten Pals, vilket ger elever i klass två till 

sex en utländsk vänklass. Syftet är att främja skrivande och berättande, gärna på annat språk 

än svenska. Således tar Posten AB ett filantropiskt ansvar. 

 

Apoteket AB tar ett filantropiskt ansvar genom att skänka en miljon kronor till Cancerfonden 

varje år. Vidare finns Rosa banden till försäljning på samtliga Apotek, vilket 2008 genererade 

cirka 3,2 miljoner kronor till Cancerfonden. Slutligen skänks 2 kronor i samma syfte vid varje 

såld rosa hudkräm. 

 

2005 startade Systembolaget AB ett dotterbolag vid namn IQ-initiativ AB. Syftet är att 

förändra den rådande alkoholkulturen i Sverige, till en sundare och mer ansvarstagande sådan. 

Under en femårsperiod satsar moderbolaget 100 miljoner kronor i IQ-initiativ AB. Målet ska 

uppnås genom flertalet kampanjer, vilka bland annat innefattar filmer och tävlingar. IQ-

initiativ är en kampanj som lanseras i syfte att skapa beteendeförändring, snarare än positiva 

ekonomiska resultat. Vidare bidrar Systembolaget AB till alkoholforskning, dels genom sitt 

eget forskningsråd, dels genom ekonomiskt stöd till alkoholforskning vid Lunds Universitet.  
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Sammanfattningsvis tar Systembolaget AB det största filantropiska ansvaret i relation till de 

andra fallföretagen. Detta kan eventuellt härledas till deras alkoholpolitiska uppdrag och 

statens påverkan på företaget, eller till deras monopolsituation. I Systembolaget AB:s 

marknadssituation, där ”the five forces” är ”låga”, tillåts bredare utsvävningar från 

ekonomiska mål än vid Posten AB:s situation, där konkurrenssituationen tvingar företaget till 

goda ekonomiska resultat.  

 

Figur 5.3 Corporate Social Responsibility 
 
 Ekonomiskt Juridiskt Etiskt Filantropiskt 
Posten AB Stort X X X 
Apoteket AB X X X X 
Systembolaget AB X X X Stort 
 

 

5.4 CORPORATE SOCIAL RESPONSIVENESS 

 

CSR2 erbjuder ett verktyg för att analysera ett företags motiv till CSR-arbete. Modellen är 

uppdelad i fyra kategorier – passivt, reaktivt, aktivt, förebyggande. Kategorierna syftar till vad 

som initierar CSR-arbetet, där passivt menar på att det krävs externa påtryckningar och 

förebyggande menar på att man arbetar preventivt med CSR i hänsyn till båda nutida och 

framtida behov. 

 

I detta avsnitt väljer vi att behandla företagens CSR-arbete ur ett kronologiskt perspektiv och 

avgöra motiv bakom det initiala CSR-arbetet, samt hur företagen förhåller sig till CSR idag. 

 

Posten AB inledde sitt CSR-arbete 2004 och presenterade sin första hållbarhetsredovisning 

2005. Samtidigt är Ekdahl noggrann med att vid flera tillfällen påpeka att CSR-arbetet pågått 

inom koncernen långt innan CSR blev ett begrepp. Hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI 

genererade dock ett nytt angreppssätt till CSR, då den gav Posten AB möjlighet att paketera 

hållbar utveckling på ett sätt som traditionell årsredovisning inte kunde. På företagets hemsida 

finner vi en miljöredogörelse från 2002, i vilken de bland annat skriver att miljöarbetet ska 

stödja Posten AB:s tre huvudmål – lönsamhet, nöjda kunder och engagerade medarbetare. 

Ovan nämnda beståndsdelar ligger onekligen nära den nuvarande definitionen av CSR och 
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indikerar på att CSR-arbetet pågått sedan många år tillbaka inom Posten AB. Således tyder 

mycket på att företagets initiala motiv kan kategoriseras som aktivt CSR, det vill säga att 

CSR-arbetet grundar sig i möjligheten att skapa konkurrensfördelar. Det pågående CSR-

arbetet är av förebyggande karaktär, då Posten AB på flera fronter arbetar preventivt med att 

säkerställa en hållbar utveckling. Avslutningsvis indikerar benchmarkaktiviteterna, där andra 

aktörer tar efter Posten AB:s tillvägagångssätt inom hållbar utveckling att, att Posten AB har 

ett högst välutvecklat CSR-arbete. 

 

Fernvall menar å Apoteket AB:s vägnar att CSR-arbetet inleddes i mindre skala för cirka fem 

år sedan och har sedan dess vuxit successivt. 2005 publicerades Apotekets AB:s första 

hållbarhetsredovisning och under årsskiftet 2006/2007 infördes ett hållbarhetsprogram med 

ambitionen att hållbarhetsfrågorna ska genomsyra hela organisationen. Fernvall menar på att 

det var deras ägare, staten, som ställde krav på bolaget att ägna sig åt hållbar utveckling. 

Vidare berättar hon att det initiala CSR-arbetet fokuserade på att göra en 

hållbarhetsredovisning, snarare än en förbättringsstrategi. Således menar Fernvall att det 

initialt var mer relevant att kommunicera vad man gjorde, än att göra rätt. Ovan nämnda 

exempel indikerar på att Apoteket AB:s initiala CSR-arbete var av reaktiv karaktär. Vår 

tolkning baseras på att kommunikationen av hållbarhetsarbetet erhöll högre prioritet än 

utvecklingen av arbetet i sig. Vidare initierades hållbarhetsprogrammet samma år som den 

borgerliga regeringen beslöt att öppna apoteksmarknaden för konkurrens, 2006. I dagsläget 

tyder dock allt på att Apoteket AB ägnar sig åt förebyggande CSR-arbete, i vilket man söker 

hållbara lösningar gentemot miljön och samtliga intressenter. 

 

2008 presenterade Systembolaget AB sin första ansvarsredovisning, vilken genomfördes i 

enlighet med GRI:s riktlinjer. Redan 2001 initierades arbetet att ta fram en miljöpolicy. 

Ansvarsredovisningen möjliggjorde dock att samla CSR:s alla beståndsdelar under ett paraply, 

som Johansson uttrycker det. Vidare framhäver Johansson att deras samhällsansvar och CSR 

är oskiljaktiga då Systembolaget AB:s ambition är att minska alkoholens skadevärkningar, 

vilket Johansson menar på innebär att de alltid ägnat sig åt CSR. Vi väljer dock att inte 

betrakta deras verksamhetskaraktär och samhällsuppdrag som en del av CSR-arbetet och 

menar att Systembolaget AB inte alltid ägnat sig åt CSR. Företagets hållbarhetsredovisning 

presenterades för första gången samma år (2008) som regeringen ställde krav på samtliga 

företag med statligt ägande att publicera en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI. Vi 

anser att Systembolaget AB:s initiala CSR-arbete var av passiv karaktär. Numera tyder det 
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mesta på Systembolaget AB delvis hunnit ifatt de två andra fallföretagen och ägnar sig åt 

förebyggande CSR. 

 

Figur 5.4 Corporate Social Responsiveness (Initialt) 
 
 Passivt Reaktivt Aktivt Förebyggande 
Posten AB   X  
Apoteket AB  X   
Systembolaget AB X    
 
Figur 5.5 Corporate Social Responsiveness (Nutid) 
 
 Passivt Reaktivt Aktivt Förebyggande 
Posten AB    X 
Apoteket AB    X 
Systembolaget AB    X 
 

 

5.5 CORPORATE SOCIAL PERFORMANCE 

 

Wood menar på att CSP är det observerbara resultatet av ett företags CSR-initiativ. Teorin 

bortser från motiv och processer för att nå resultatet. Istället tar den hänsyn till företagets 

samhällsinverkan, program för att implementera sitt samhällsansvar och policys för att 

hantera samhällsproblem och stakeholders intressen. 

 

Posten AB presenterade förra året en uppförandekod, vilken ersätter alla tidigare versioner av 

policys och instruktioner. Koden behandlar ämnena kunder, miljö, medarbetare och samhälle. 

Syftet är att skapa en kollektiv inriktning för medarbetare i deras dagliga arbete i förhållande 

till alla intressenters förväntningar, inklusive miljön. Vidare använder sig Posten AB av den 

Interna Dialogen och Hälsolinjen, vilka har som syfte att förbättra arbetsförhållanden, 

respektive medarbetarnas hälsa. Slutligen är det tidigare nämnda samarbetet med Barnfonden, 

Posten Pals, även av CSP-karaktär. 

 

Apoteket AB införde under årsskiftet 2006/2007 ett hållbarhetsprogram med ambitionen att 

hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela organisationen. Företagen publicerade en 

uppförandekod 2008, vilket baseras bland annat på FN:s konventioner om mänskliga 



 65

rättigheter, ILO-konventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Syftet med 

koden är att säkra en ansvarsfull leverantörskedja. Även Apoteket AB:s filantropiska ansvar, 

samarbetet med Cancerfonden, är av CSP-karaktär. 

 

Johansson lyfter vid flertalet tillfällen i intervjun fram vikten av att säkra en ansvarsfull 

leverantörskedja och menar på att den frågan just nu befinner sig i fokus för Systembolaget 

AB. Arbetet sker tillsammans med de fyra andra alkoholmonopolen i Norden och strategin är 

förankrad i Global Compacts tio principer. Vidare genomförde Systembolaget AB under 2008 

en CSR-utbildning för alla inköpare och ansvariga. Johansson berättar att en uppförandekod 

kommer att lanseras under 2009, men att den endast berör leverantörsnivå och att det således 

främst påverkar företagets inköpare. Slutligen anses även IQ-initiativ AB att vara av CSP-

karaktär. 

 

Ur ett CSP-perspektiv anser vi oss kunna urskilja flertalet skillnader mellan våra fallföretag. 

Posten AB var först med att lansera en heltäckande uppförandekod, vilken är en kompass för 

företagets samtliga anställda för hur de ska agera gentemot samtliga intressenter. Företaget 

ligger även i framkant gällande medarbetarnas situation, genom Interna Dialogen och 

Hälsolinjen. Apoteket AB och Systembolaget AB säger sig ägna sig åt liknande insatser, men 

vi har inte funnit några konkreta initiativ i liknande form som Posten AB:s. Apoteket AB 

introducerade sin uppförandekod för att säkra en ansvarsfull leverantörskedja 2008, vilket är 

ett år före Systembolaget AB. Även om Apoteket AB inte har en uttalad uppförandekod för 

samtliga medarbetare, kan deras hållbarhetsprogram anses vara ett värdigt substitut. 

Systembolaget AB har inget liknande och arbetar främst för en ansvarsfull leverantörskedja, 

istället för att förankra CSR-arbetet i samtliga delar av företaget. Angående fallföretagens 

samhällsprogram, vilka täcktes i Carrolls filantropiska ansvar, ägnar sig samtliga företag åt att 

aktivt implementera deras samhällsansvar, dock i olika utvecklingsgrad. 

 

Figur 5.6 Corporate Social Performance 
 
 Utvecklingsgrad av observerbart samhällsansvar 

Posten AB Mest utvecklade 
Apoteket AB Näst mest utvecklade  

Systembolaget AB Minst utvecklade  
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5.6 STRATEGIC CSR 

 

Strategic CSR innebär att företaget integrerar CSR-arbetet i den övergripande strategin. När 

CSR är integrerat i strategin genomsyrar företeelsen hela organisationen och utgör en 

konkurrensfördel. Syftet med strategic CSR är att skapa shared value, det vill säga att varje 

beslut som tas inom organisationen ska gynna både företaget och samhället. 

 

Som tidigare nämnt, introducerade Posten AB en allomfattande uppförandekod 2008. Ekdahl 

menar på att den definitivt förstärker CSR-frågorna i organisationen. Vidare skriver företaget i 

sin hållbarhetsredovisning att miljöarbetet är integrerat i den löpande verksamheten. På 

Posten AB:s hemsida står det skrivet ”att integrera miljöansvaret i vår kärnverksamhet är en 

viktig konkurrensfördel idag och i framtiden”. Slutligen berättar Ekdahl att deras arbete med 

balanced scorecard, strategier och KPI:er säkerställer att Posten AB utvecklar sig på ett 

offensivt tillvägagångssätt inom områdena lönsamhet, medarbetare och kund, alltid med 

miljön i åtanke. 

 

Apoteket AB:s hållbarhetsprogram har som ambition att hållbarhetsfrågorna ska genomsyra 

hela organisationen. Vidare anordnar företaget läkemedelsutbildningar, utbildning inom 

hållbar utveckling samt utbildning inom miljöledning för de anställda. Fernvall ser dock mer 

kritiskt på huruvida CSR-arbetet verkligen genomsyrar hela organisationen. Hon menar på att 

det finns ett samband mellan CSR-initiativen och den övergripande strategin, men att det är 

långt ifrån färdigutvecklat. Alla i organisationen är informerade, men inte involverade, säger 

Fernvall.  

 

Systembolaget AB lyfter fram vikten av utbildad personal. Större delen av denna 

kompetensutveckling baseras dock på kunskap om företagets kärnverksamhet och 

samhällsuppdrag. Under 2008 genomfördes en CSR-utbildning, men endast för inköpare och 

ansvariga. Miljöarbetet är väl integrerat i den övergripande strategin. Systembolaget AB:s 

miljögrupp arbetar utifrån fem fokusområden; ekologiskt odlade produkter, byggmaterial, 

energiförbrukning, transporter och restprodukthantering. Johansson menar på att CSR inte ska 

vara en utomstående företeelse, men ger inga konkreta exempel på hur CSR-arbetet 

genomsyrar hela organisationen. Systembolaget AB:s uppförandekod berör, som nämnt 

tidigare, endast leverantörsnivå. 
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Sammanfattningsvis ägnar sig alla tre företag åt att aktivt försöka integrera CSR-arbetet i den 

övergripande företagsstrategin och således låta hållbarhetsfrågorna genomsyra hela 

organisationen. Likt resultatet ur ett CSP-perspektiv, ligger Posten AB och Apoteket AB dock 

steget före Systembolaget AB i strategic CSR. Posten AB:s uppförandekod och Apoteket 

AB:s hållbarhetsprogram möter ingen motsvarighet inom Systembolaget AB, bortsett från 

inom miljöområdet. 

 

Figur 5.6 Strategic CSR 
 
 Integreringsgrad av CSR-arbetet i företagsstrategin 

Posten AB Integrerat 
Apoteket AB Integrerat  

Systembolaget AB Mindre integrerat 
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6 SLUTSATS 
 

I detta avslutande kapitel sammanställer vi analysresultatet och formulerar en huvudhypotes 

kring huruvida det finns ett samband mellan CSR-arbetet och konkurrensintensitet. Därefter 

presenterar vi förslag till vidare forskning. 

 

Figur 6.1 Sammanfattning av fallföretagens CSR-arbete 
 
 POSTEN AB APOTEKET 

AB 
SYSTEMBOLAGET 

AB 
Första 
hållbarhetsredovisningens 
publicerades 

2005 2005 2008 

Typ av statligt bolag Marknadsmässiga 
villkor 

Särskilda 
samhällsintressen 

Särskilda 
samhällsintressen 

Konkurrensintensitet Hög Låg (men 
kommer att 

intensifieras) 

Låg 

CSR – Ekonomiskt Stort Ja Ja 
CSR – Juridiskt Ja Ja Ja 
CSR – Etiskt Ja Ja Ja 
CSR – Filantropiskt Ja Ja Stort 
CSR2 – Initialt Aktivt Reaktivt Passivt 
CSR2 – Nutid Förebyggande Förebyggande Förebyggande 
Utvecklingsgrad av 
observerbart 
samhällsansvar 

Mest utvecklande Näst mest 
utvecklande 

Minst utvecklande 

Integreringsgrad av CSR-
arbetet i företagsstrategin 

Integrerat Integrerat Mindre integrerat 

 

I studiens inledande fas kom vi till insikt om att det fanns en uppsjö potentiella svar på vår 

frågeställning. Exempel på möjliga svar var att det inte skulle finnas något märkbart samband 

mellan CSR-arbetet och konkurrensintensiteten, eller att företag som är utsatta för en intensiv 

konkurrens har mindre resurser att spendera på CSR-arbete. Dessa två svar förkastas dock, 

och nedan följer vårt slutgiltiga svar på frågeställningen. 

 

Förankrat i analyskapitlet anser vi oss finna tendenser till att skillnader mellan våra företags 

CSR-arbete kan härledas till deras konkurrenssituation. CSR utgör i dagsläget en relevant 

konkurrensfördel och företag som befinner sig i en konkurrensutsatt situation har större 

incitament till utveckling och effektivisering. Således torde företag med konkurrens tidigare 



 69

och mer aktivt utveckla sitt CSR-arbete. Posten AB har det mest utvecklade CSR-arbetet 

utifrån vår referensram, vilket förklaras av att de sedan tidigt 90-tal befunnit sig i en 

konkurrensutsatt situation. Apoteket AB har det näst mest utvecklade CSR-arbetet, vilket har 

sin förklaring i att företaget snart kommer att förlora sitt monopol och tvingas möta 

konkurrens. Systembolaget AB, vilka i nuet befinner sig i en relativt ohotad monopolistisk 

ställning, har minst incitament till att utveckla CSR-arbetet. Vår hypotes, samt svar på vår 

frågeställning, lyder enligt följande: 

 

• Ett företags CSR-arbete kan härledas till deras konkurrenssituation, där högre 

konkurrensintensitet genererar ett mer utvecklat CSR-arbete. 

 

Vidare väljer vi att presentera ytterligare hypoteser, vilka dock ej understöds med samma 

belägg som vår huvudhypotes: 

 

• Skillnader i CSR-arbetet minskar desto mer utvecklad företeelsen är i ett land. 

 

• CSR utgör alltmer hygien inom näringslivet, snarare än en konkurrensfördel för ett 

enskilt företag. 

 

• Ett monopolföretag kan i större utsträckning ta ett filantropiskt ansvar då 

konkurrenskrafterna är svaga och lönsamheten är hög, vilket tillåter bredare 

utsvävningar från ekonomiska mål. 

 

 

6.1 FORTSATT FORSKNING 

 

Vi har genomfört en kvalitativ studie med tre fallföretag i Sverige. Studiens syfte var att finna 

tendenser som tyder på att skillnader i CSR-arbetet kan härledas till företagets 

konkurrenssituation. I dagsläget, år 2009, är CSR hygien i ett företag, som Ekdahl uttrycker 

det. För att kunna härleda skillnader inom CSR-arbetet till konkurrenssituationen kan därför 

ett kronologiskt perspektiv antas med fördel. Antalet monopol i Sverige är idag få och 

minskande. Således föreslår vi två studier som tar vid där vår huvudhypotes slutar. 
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Den första studien är av liknande karaktär som vår, det vill säga en kvalitativ, djupgående 

fallföretagsstudie, men som genomförs i ett annat land, i vilket forskarna har möjlighet att 

undersöka fler monopolföretags CSR-arbete. Detta land kan med fördel vara mindre utvecklat 

inom området, då gapet mellan företagens CSR-arbete då torde vara större. 

 

Studie nummer två är en kvantitativ studie genom vilken forskarna väljer några avgörande 

CSR-indikatorer, vilka sedermera studeras inom ett stort antal företag. Samtidigt undersöks 

och avgörs konkurrensintensiteten i respektive företag. Slutligen analyserar forskarna 

huruvida det föreligger någon korrelation mellan CSR-arbetet och konkurrenssituationen.  

 

Avslutningsvis vill vi även föreslå att framtida forskning behandlar frågeställningen ur ett 

bredare perspektiv, genom att till exempel använda styrnings- och organisationsteorier i 

referensramen. Detta hade resulterat i en bredare förståelse om ägarnas och organisationens 

påverkan på företagens CSR-arbete.  
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