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Abstract 

Corporate Social Responsibility (CSR) is an important aspect of businesses in the modern 

society. Companies need to consider how to take actual responsibility of harmful effects 

caused by their business, and how they should report it, since it seems beneficial for 

companies to engage in CSR-activities. The purpose of this study is to examine Swedish 

alcohol producers and their work with taking responsibility of the negative impacts 

consumption of their products may cause. The study have examined what the companies do, 

how they present themselves in the reporting and in what purpose they conduct CSR-actions. 

 

Four large case companies have been studied by doing content analysis of their reporting and 

their websites. On top of that three semi-structured telephone interviews have been conducted 

to complement the data acquired by the content analysis.  

 

The results of the study conclude that there is a variety within the reporting but the companies 

seem to have equal cooperation’s in some extent. The main focus of the CSR-activities is on 

youngsters and their attitude towards alcohol, alongside moderate consumption. It has 

emerged by this study that there is a number of different reasons behind the purpose of why 

companies engage in CSR. The most prominent reasons within the studied context is that 

large companies want to be seen as a frontrunner in sustainability, the stakeholders demand it, 

as well as there seems to be strategic earnings.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Alkohol är idag en accepterad del av det moderna samhället. Vare sig det är ett glas rött till 

middagen, en starköl framför TV:n efter en lång arbetsdag eller skålandet av champagne vid 

tolvslaget på nyår så väcker alkoholkonsumtion oftast inga dömande blickar. 

Alkoholkonsumtion är socialt accepterat och allmänheten kommer i kontakt med förskönande 

bilder av alkohol och dess konsumtion via marknadsföringskanaler som bland annat 

tidningar, tv-kanaler och sponsring av sportevenemang (Al-hamdani & Smith, 2015).  

 

Denna glorifiering av alkohol har inte alltid kunnat kommunicerats ut av alkoholföretagen. 

Fram till 2003 rådde det förbud mot all form av marknadsföring av alkoholprodukter och än 

idag är regleringen för denna typ av reklam stark (IQ, 2012). Trots denna reglering lyckas 

ändå de alkoholproducerande företagen nå ut med glorifierande marknadsföring och stärka 

sina varumärken för att öka konsumtionen, genom ett aktivt användande av mindre reglerade 

marknadsföringskanaler och kreativt kringgå nuvarande lagstiftning. Exempel på detta är 

företag som använder tv-reklam på kanaler som sänder från utlandet som TV3 och Kanal 5, 

men även att produkterna syns i tv-serier, sociala medier och filmer (IQ, 2012). 

 

Alkohol porträtteras i marknadsföringen som en dryck som bringar njutning till konsumenten 

och dess omgivning vid fester, middagar etc (IQ, 2016). Det som inte förmedlas i 

marknadsföringen är de negativa effekter och risker som alkoholförtäring och framförallt 

överkonsumtion orsakar för både samhället i stort och enskilda individer. Av den vuxna 

befolkningen i Sverige mellan 17 och 84 år, har omkring 318 000 ett beroende till alkohol 

och ytterligare 128 000 missbrukar alkohol (Ramstedt, Sundin, Landberg & Raninen, 2014). 

Systembolaget (2014) anger att omkring 75–80 procent av alla våldsbrott är utförda av 

alkoholpåverkade gärningsmän, och att andelen alkoholpåverkade offer var nästan lika hög. 

Totala ekonomiska kostnader för dessa och andra biverkningar av alkoholkonsumtion är 

svåra att beräkna, men kan beroende på beräkningsmetod uppgå till mellan 20 och 160 

miljarder kronor (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

 

Samtidigt som den svenska alkoholbranschen ökar i omsättning uppvisar två av de största 

aktörerna på den inhemska marknaden, Spendrups Bryggeri AB och Kopparbergs Bryggeri 

AB rekordhöga resultat på 199 respektive 300 miljoner kronor för räkenskapsåret 2015 

(Spendrups Bryggeri AB, 2016a; Kopparbergs Bryggeri AB, 2016). Kopparberg anger i sin 

årsredovisning för 2015 att “För 2016 kommer fokusering ske på befintliga marknader, där vi 

kommer att försöka öka volym och ta fler kunder…” (Kopparbergs Bryggeri AB, 2016, s.8). I 

samma årsredovisning finns det inget eget avsnitt gällande ansvarstagande eller förebyggande 

arbete för att motverka bieffekterna deras produkter medför. Båda ovan nämnda bolag 

presenterar hållbarhetsarbete, men varierar i innehåll och utförandet. Intressant är att 

Kopparberg inte nämner hållbarhet eller miljö inom årsredovisningen, förutom vad som det 
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är rapportplikt på enligt lag (Kopparbergs Bryggeri AB, 2016). Samtidigt som Spendrups i en 

separat hållbarhetsrapport bland andra har ett helt område som handlar om samhällsansvar 

(Spendrups Bryggeri AB, 2016a). 

 

Däremot finns det tydliga presentationer i ovan nämnda redovisningar kring hållbarhet ur ett 

miljöperspektiv och vilket ansvar företagen tar för hur dess produktion har en negativ 

påverkan på miljön. Vidare åskådliggör de vilka åtgärder som vidtas för att motverka och 

minimera dessa konsekvenser (Spendrups Bryggeri AB, 2016a; Kopparbergs Bryggeri AB, 

2016). I och med detta kan företagen anses ta ett tydligt ansvar för vad som händer innan 

deras produkter når ut till marknaden, medan de problem som uppstår efter försäljning verkar 

benämnas i varierande grad. Arvidsson (2010) har i sin studie kring CSR (Corporate Social 

Responsibility) och dess rapportering i stora svenska företag, via djupintervjuer kommit fram 

till att det inom företagen finns en uppfattning om att redovisning av CSR är en problematisk 

arbetsuppgift. Författaren uppger att det saknas tydlighet i hur CSR ska redovisas, och 

respondenterna efterfrågar tydligare ramverk och regler för hur detta ska ske. På grund av 

denna otydlighet, kan det finnas diskrepanser i vad företagen gör i form av CSR, och hur 

rapporteringen ser ut, vilket även Cuganesan, Guthrie och Ward (2010) konstaterar i sin 

forskning. Författarna anger att användandet och redovisningen av CSR i hög grad varierar, 

trots att det är ett väldigt utbrett och växande fenomen bland företag och branscher världen 

över. 

 

De svenska alkoholproducerande företagen är inga undantag, utan även här finns varierande 

tydlighet i redovisningen av vad de gör i form av socialt ansvar för de konsekvenser som 

konsumtion och överkonsumtion av deras produkter kan medföra. Detta leder till oklarheter 

kring vad de faktiskt gör och om de över huvud taget gör något. Problemet som uppstår då är 

att företagens arbete med socialt ansvar inte når konsumenter och andra intressenter, vilket 

ger de sistnämnda en begränsad insikt inom organisationen. Vidare problematik i och med att 

transparensen för dessa företag är begränsad är att det inte finns tillförlitliga 

informationsunderlag för konsumenter och andra intressenter att grunda beslut på, samtidigt 

som det blir svårt att verifiera den framställning organisationerna förmedlar. Således uppstår 

oklarheter i vilket socialt ansvar som företaget har och tar, i frågan om hur negativa hälso- 

och samhällseffekter från alkoholkonsumtion kan minimeras. 

 

Trots denna oklarhet kring CSR-rapportering har Smith, Atkin och Roznowski (2006) i sin 

forskning på hur alkoholföretags kampanjer om “ansvarsfullt drickande” påverkar ungdomar 

och unga vuxna i Michigan, USA, kommit fram till att kommunikation av socialt 

ansvarstagande från företagen uppfattas som positiva av mottagarna, och kan leda till 

strategiska fördelar för organisationerna. Vidare har Pantani, Peltzer, Cremonte, Robaina, 

Babor och Pinsky (2017) genom att undersöka 218 CSR-kampanjer av alkoholföretag i Syd- 

och Centralamerika även de kommit fram till att CSR-arbete har strategiska 

marknadsfördelar, även om avsikten är filantropisk eller ej. 

 

Ytterligare ett incitament för företagen att bedriva och rapportera CSR-arbete är att 

Tsoutsoura (2004) indikerar att finns en positiv korrelation mellan ökat CSR-arbete och 
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ökade finansiella resultat. Detta får även medhåll av Flammer (2013) som utöver en positiv 

korrelation mellan socialt ansvarstagande och finansiella resultat, även argumenterar för en 

positiv effekt på samhället i stort. Författaren menar att det kan uppstå en “win-win”-situation 

för både samhälle och företag vid CSR-arbete. Vilket även stöds av Porter och Kramer (2011) 

som menar att oavsett om ledningens handlingar alltid utgår från att maximera aktieägarnas 

nytta, kan etiska och filantropiska handlingar i slutändan skapa värde för såväl aktieägare 

som samhället. Det finns dock en tvetydighet gällande den positiva korrelationen mellan CSR 

och finansiell prestation. Hiriogyen och Poulain-Rehm (2014) visar istället i sin forskning på 

motsatsen, nämligen att det är en “trade off” mellan finansiell prestation och CSR. Denna 

tvetydighet får även stöd av Lou, Chau, Wang och Pan (2014) som kritiskt granskar empirisk 

forskning på sambandet och kan inte bekräfta något samband åt ena eller andra hållet. 

 

Cai, Jo och Pan (2011) har i sin forskning redovisat för att företag i kontroversiella branscher, 

såsom alkohol-, tobaks- och spelbranschen, i förhållande till andra branscher, har en stor 

fördel av att ta ett socialt ansvar samt redovisa detta för sina intressenter. Detta ter sig vara 

intressant då de svenska alkoholproducenterna är medvetna om att de tillverkar en högst 

kontroversiell produkt, som har negativa effekter på både samhället i stort och individen i sig. 

 

Utifrån tidigare forskning anses CSR- och hållbarhetsredovisning utöver strategiska fördelar 

dessutom kunna bidra till bättre finansiella resultat för organisationer. Eftersom det dessutom 

verkar finnas en hävstång för företag inom kontroversiella branscher borde det vara av största 

intresse för svenska alkoholproducenter att arbeta med denna typ av ansvarstagande samt att 

vara tydlig med att kommunicera detta till sina intressenter, via bland annat rapporter och 

hållbarhetsredovisningar. Frågan är då vad svenska alkoholproducenter gör för att utnyttja 

denna potential som finns inom CSR och hur detta redovisas, då rapporteringen av detta är 

inkonsistent och organisationerna har stort spelutrymme.  

 

I Sverige har systembolaget alkoholmonopol, det vill säga att de är de enda som får sälja 

starköl, vin och sprit över disk i Sverige. Syftet med detta är att sälja produkterna med ansvar 

och utan vinstintresse, samt att informera om alkoholens risker (Systembolaget, u.å.a). Enligt 

Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysningens (CAN) PM 

“Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016” (2017) framgår det att av den totala 

alkoholkonsumtionen i Sverige 2016 ansvarade systembolaget för 63% av försäljningen. 

Reseinförsel av alkohol bidrog till 13% och försäljning på restauranger med 11%. 

Systembolaget står alltså för överlägsen majoritet när det kommer till att sälja alkohol i 

Sverige, och blir således en viktig aktör för alkoholbranschen och det sociala 

ansvarstagandet. Systembolaget arbetar på uppdrag från staten och är en del av svensk 

alkoholpolitik (Systembolaget, u.å.a). Systembolaget tar en stor roll i det sociala ansvaret, 

och är väldigt tydliga och transparenta med detta. Deras arbete består bland annat av att till 

exempel finansiera alkoholforskning (Systembolaget, u.å.b) och sälja med ansvar 

(Systembolaget, u.å.c).  

 

Man kan då ställa sig frågan om systembolaget och deras ansvarstagande roll påverkar de 

svenska företagens arbete inom socialt ansvar. Alkoholproducerande företag borde själva ta 
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sitt ansvar, även om det inte är av filantropisk karaktär då det tycks vara till gagn för 

företagen. Således finns en problematik som bör undersökas gällande vad som görs och 

varför företag arbetar med socialt ansvar och kommunicerar detta till sina intressenter.  

1.2. Syfte och frågeställning 

Vi ämnar att i detta arbete kartlägga vad alkoholproducerande företag i Sverige, i form av 

CSR, gör för att ta socialt ansvar för de negativa effekter som konsumtion av deras produkter 

orsakar samhället och individen. Vidare kommer det att redogöras för hur denna information 

via rapporter, redovisningar och hemsidor framställer organisationens ansvarstagande för sina 

intressenter. Ett ändamål med detta är att förstå i vilket syfte svenska alkoholproducerande 

företag använder sig av CSR och hållbarhetsredovisning för hälso- och samhällseffekter. 

 

Detta utmynnar i följande frågeställningar:  

● Vad gör svenska alkoholproducerande företag för att ta ansvar för 

alkoholkonsumtionens negativa effekter på hälsan och samhället? 

● Hur använder de sig av redovisningar, rapporter och hemsidor för att framställa sig 

som ansvarstagande till företagens intressenter? 

● I vilket syfte bedriver svenska alkoholproducenter CSR för att ta socialt ansvar? 

 

Med alkoholproducerande företag i Sverige avses företag som har sin bas i Sverige och 

tillverkar öl, vin och sprit och säljer denna på Systembolaget. CSR står för Corporate Social 

Responsibility vilket på svenska innebär företagens samhällsansvar och omfattar allt som 

företagen gör för att ta ansvar för hur de påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt 

och socialt perspektiv. Begreppet hållbarhetsredovisning hänger ihop med CSR och avser de 

dokument som företagen själva producerar för att redovisa sitt CSR-arbete. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1. CSR 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som har en långtgående historia och 

trots detta finns det inte någon entydig definition som praktiker, akademiker eller andra 

intressegrupper kommit överens om (Freeman, 2010; Sheehy, 2015). Definitionerna av 

begreppet varierar från att vara väldigt specifika till att ha en generell ansats (Bhattacharya & 

Sen, 2004) och begreppet i sig utgör även en egen forskningsgren (se Sheehy, 2015; 

Dahlsrud, 2006; Strand, Freeman & Hockerts, 2015). Det finns dock vissa definitioner som 

har blivit mer accepterade inom området (Dahlsrud, 2006), en av dessa är Europeiska 

kommissionens definition från 2001 som lyder enligt följande: 

 

“A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business 

operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis” (Europeiska 

kommissionen, 2001, s. 6)  

 

Denna definition har uppdaterats och utvecklats under åren för att få en mer modern tolkning 

som passar in i dagens samhälle. Europeiska kommissionen uppger (2011) att CSR handlar 

om företagens ansvar för deras påverkan på samhället. För att tillmötesgå företagens sociala 

ansvar ska företagen ha en process som integrerar sociala, miljömässiga, etiska, 

människorättsliga och konsumenters angelägenheter in i deras verksamhet och kärnstrategi i 

ett nära samarbete med sina intressenter. Detta för att maximera den delade nyttan för 

företaget i sig och sina intressenter, men även för samhället i stort, samtidigt som potentiell 

ogynnsam effekt ska kunna identifieras, förutspås och lindras (Europeiska kommissionen, 

2011). 

 

Grankvist (2009) menar att CSR egentligen handlar om företagets ansvar i samhället, indelat i 

tre ansvarsområden. Det ekonomiska ansvarstagandet handlar om att ta ansvar inför 

aktieägarna och trygga deras finansiella ställning och ge dem avkastning på insatt kapital, 

genom att bedriva en verksamhet som tjänar så mycket pengar som möjligt. Det miljömässiga 

ansvarstagandet handlar om att bedriva sin verksamhet på ett sådant sätta att miljön inte tar 

skada i ett långsiktigt perspektiv. Det sociala ansvarstagandet handlar om att bedriva sin 

verksamhet som en god samhällsmedborgare. Detta innebär att hänsyn och ansvar tas för 

individers hälsa och välbefinnande, oavsett om de är anställda, affärspartners eller 

konsumenter (Grankvist, 2009). Då studien har som avsikt att undersöka hälso- och 

samhällseffekter i denna uppsats, blir det sociala ansvarstagandet det område som fokus 

kommer ligga på. 

 

En av de största forskarna inom CSR är Archie B Carroll, som 1979 gav en tidig och än idag 

relevant tolkning av vad samhället förväntar sig av företagen i form av ansvarstagande. Efter 

vidare empirisk bearbetning och forskning de kommande åren, mynnande denna definition 
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1991 ut i en modell som än idag är ett av de mest accepterade och beprövade synsätten för att 

förstå och tolka CSR (Visser, 2011). 

2.1.1. Carrolls CSR-pyramid 

Den modell Carroll presenterade 1991 består av fyra komponenter som tillsammans utgör 

helheten för ett företags ansvar mot samhället, vilka är de ekonomiska, legala, etiska och 

filantropiska. Modellen är uppbyggd som en pyramid, för att visualisera hur fundamentala 

ansvaren i sig är. Enligt Carroll är det mest grundläggande det ekonomiska ansvaret vilket 

även placeras i pyramidens botten för att sedan byggas på uppåt i avtagande storlek på 

byggstenarna, med det filantropiska ansvaret som modellens minsta beståndsdel (Carroll, 

1991). 

 
Figur 1: Carrolls CSR-pyramid (Carroll, 1991). 

 

2.1.1.1. Ekonomiskt ansvar 

Carroll (1991) menar att företag historiskt sett haft en roll att erbjuda varor och tjänster till 

samhället. Med det som grund har det primära syftet med affärsverksamhet varit att generera 

en acceptabel vinst. Därifrån har syftet gått mot en vinstmaximering som grundläggande 

utgångspunkt, som gäller än idag. Enligt Carroll (1991) är alla övriga ansvar beroende av det 

ekonomiska då dessa inte kan existera utan ekonomisk prestation, vilket är motivet till det 

ekonomiska ansvarets roll som grund i modellen.  

2.1.1.2. Legalt ansvar 

För att få verka och göra vinst inom samhället måste ett företag förhålla sig till de lagar och 

regler som samhället satt upp. Detta innebär att företagen måste arbeta inom det ramverk som 

lagstiftare byggt upp för att inte riskera att bryta det sociala kontraktet som finns mellan 

företag och samhälle. Regleringen kan ses som en reflektion av de grundläggande etiska 

föreställningar om rättvisa förhållanden som satts upp av lagstiftare. Det legala ansvaret 

placeras näst längst ner i pyramiden till följd av dess historiska utveckling samt att det antas 
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samexistera med det ekonomiska ansvaret inom de grundläggande premisser som fritt 

företagande vilar på (Carroll, 1991).  

2.1.1.3. Etiskt ansvar 

Det etiska ansvaret omfamnar allt ett företag gör, men framförallt de värderingar och normer 

om rättvisa som lagstiftning inte kommer åt. Detta är krav som ställs på företaget från dess 

intressenter att handla korrekt i alla situationer, vare sig det finns någon reglering eller inte 

kring vad som förväntas av företagets agerande. Etiskt ansvarstagande ger uttryck åt de 

standarder, normer eller förväntningar som återger vad konsumenter, anställda, aktieägare 

eller samhället anser vara rättvist, eller ligger i linje med att respektera och försvara de 

moraliska rättigheter som intressenterna har (Carroll, 1991). Vidare anser Carroll (1991) att 

det etiska ansvaret ofta hamnar i samhällsdebatt kring företagens legitimitet då samhället 

kontinuerligt kommer med nya normer och etiska krav som företagen förväntas följa, innan 

formell reglering sker. Det etiska ansvaret har en stark koppling till det legala ansvaret, då det 

är de etiska värderingarna som agerar drivkraft åt ny reglering. Detta dynamiska samspel 

mellan det etiska ansvaret och det legala ansvaret leder till att det förefaller naturligt att det 

etiska ansvaret positioneras en nivå ovanför det legala ansvaret i pyramiden. Vidare orsakar 

detta samspel svårigheter för företag att förhålla sig till deras etiska ansvar (Carroll, 1991). 

2.1.1.4. Filantropiskt ansvar 

Enligt Carroll (1991) består det filantropiska ansvaret av de handlingar som samhället anser 

vara goda gärningar som görs utöver de moraliska och etiska förväntningar som ställs på 

företagen. Det är även denna avsaknad av förväntning som skiljer filantropiska handlingar 

från etiska handlingar. Filantropiska handlingar önskas av samhället, men en avsaknad av 

detta leder inte till att företagets image sänks eller att organisationen ses som oetisk. 

Filantropiska handlingar är av den typen att det gynnar välfärd eller välvilja för samhället, 

och handlar om att vara goda samhällsmedborgare. Således är denna den mest diskreta eller 

frivilliga delen av socialt ansvarstagande, vilket placerar detta ansvar på toppen av pyramiden 

(Carroll, 1991). 

2.1.1.5. Modellreflektion   

Carroll (1991) menar att ingen modell är perfekt, och att CSR-pyramiden inte är något 

undantag. Han menar att modellen är ett försök att porträttera den totala CSR som ett företag 

står inför, genom att titta på olika dynamiska komponenter. Modellen är gammal och kan ha 

sina begränsningar, dock anger (Burton & Goldsby, 2009) att CSR-pyramiden är mycket 

populär och vidare kommer Ma, Liang, Yu och Lee (2012) fram till att Carrolls CSR-pyramid 

är den mest kända modellen av CSR. Modellen presenteras i nästan alla läroböcker samtidigt 

som den är väl citerad inom akademin (Ma et al., 2012). Schwartz och Carroll (2003) sträcker 

sig ännu längre genom att säga att modellen kan ses som det ledande paradigmet för CSR. 

Visser (2011) uppmärksammar modellens popularitet även han, och menar att det kan ha sin 

förklaring i att modellen är logisk, att det är ett företagsvänligt koncept och att den är 

praktiskt användbar. 
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Även fast modellen är väl accepterad finns det kritiker inom litteraturen. Baden (2016) 

ifrågasätter varför det ekonomiska ansvaret är grundstenen i modellen och föreslår att etiska 

och ekonomiska ansvaret bör byta plats i sin reviderade modell för moderna samhället. Hon 

menar att risken som uppstår med att ha det ekonomiska ansvaret som grundpelare är att 

etiska och legala aspekter åsidosätts för ekonomiska incitament. Detta kan leda till att företag 

bedriver oetiska eller illegala verksamheter, vilket flera studier bekräftar (Bennett, Pierce, 

Snyder & Toffel 2013; Cai & Liu 2009; Shleifer 2004). Även Goodpaster (2007) anser att 

många etiska misslyckanden, som till exempel Enron-skandalen, har sin grund i att företag 

värdesätter det ekonomiska målet för högt i relation till allt annat. Han argumenterar för att 

det vinstmaximerande synsättet bör förändras genom att moraliska värderingar ska få större 

plats inom ledningens beslutsfattande.  

 

Redan några år efter modellens publicering kritiserade Kang och Wood (1995) den 

hierarkiska placeringen i pyramiden och kommenterade riskerna kring de uppoffringar som 

görs för att uppnå ekonomisk vinning. Denna problematik har även medhåll från Carroll 

(1991) som betonade vikten av att se modellen som ett dynamiskt samspel mellan de olika 

typerna av ansvar. Detta innebär att placeringen inom pyramiden inte bör ses som självklar, 

utan istället anammas utifrån olika perspektiv, till exempel aktieägare, samhälle och 

medarbetare. 

 

Kritik kan även riktas mot den roll som det legala ansvaret har i modellen. Vissa anser att 

CSR är aktioner som är frivilliga i sin natur, och att följa lagen torde inte vara något som är 

valbart (Visser, 2011). Dock menar författaren att reglementet inte alltid är perfekt i 

verkligheten. Han menar att det går att kringgå lagar och att det finns korrupta regeringar som 

gör att företag inte behöver uppfylla sitt legala ansvar. I den svenska miljön, som är föremål 

för denna studie, är dock reglementet och regleringen relativt stark, med låg korruption 

(Transparency International, 2017) vilket gör att de alkoholproducerande företagens 

möjlighet att förbise sitt legala ansvar är begränsat. Kim, Cho, Kim och Lee (2011) utvecklar 

de olika beståndsdelarna inom Carrolls pyramid. Författarna anger att det ekonomiska och 

legala ansvaret är någonting som krävs utav företagen, etiska ansvaret är något som förväntas 

och det filantropiska ansvaret är något önskvärt.  

2.1.2. CSR och Lönsamhet 

CSR och lönsamhet är ett välstuderat ämne och det råder delade meningar inom litteraturen 

angående sambandet mellan dessa variabler. Både Flammer (2013) och Tsoutsoura (2006) 

har nått slutsatsen att det finns ett visst positivt samband mellan CSR och finansiell 

prestation. Något som även Preston och O’Banner (1997) indikerar på i sin forskning på stora 

amerikanska bolag under en elvaårsperiod. Än mer remarkabelt, var att Preston och O’Banner 

(1997) i sin studie inte kunde påvisa en enda signifikant negativ korrelation mellan CSR och 

finansiell prestation i någon av de 67 studerade företagen.  

 

Den positiva korrelationen mellan CSR och finansiell prestation fick stark acceptans och 

legitimitet i den allmänna litteraturen efter att Porter och Kramer år 2006 publicerade en 
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artikel i Harvard Business Review (Grankvist, 2009). Porter och Kramer (2006) menar att 

hållbarhetsarbete inte bör ses som en kostnad för företagen, utan som ett verktyg för att uppnå 

bland annat konkurrensfördelar. Porter och Kramer (2011) utvecklade senare resonemanget 

ytterligare och tog argumentet längre än att bara benämna den positiva kopplingen mellan 

CSR och lönsamhet. Författarna menar att CSR är essentiellt för att uppnå finansiellt 

överskott.  

 

Det finns även flertalet kritiker till detta påstående, bland annat har Hirigoyen och Poulain-

Rehm (2014) genom sin forskning på 329 företag världen över indikerat att det saknas ett 

positivt samband mellan CSR och finansiellt resultat. Resultaten i deras studie är istället att 

det finns en negativ koppling mellan CSR och finansiella prestationer, och att företagsledare 

således står inför en avvägning mellan att vara socialt ansvarstagande eller lönsam. Lou et al. 

(2014) har kritisk granskat 84 studier på kopplingen mellan lönsamhet och CSR. Trots det 

överväldigande empiriska material som finns på ämnet, kan författarna överlag inte 

konkludera att det skulle finnas något positivt eller negativt samband mellan CSR och 

lönsamhet, även om en övervägande del av empiriska materialet antyder ett positivt samband. 

 

Trots de olika tolkningarna kring sambandet mellan CSR och lönsamhet tycks majoriteten 

förespråka en positiv korrelation. Vidare har Margolis, Elfenbein och Walsh (2009) i sin 

genomgång av litteratur inom ämnet kommit, där de över 35 års tid och på 167 

undersökningar kommit fram till att det verkar finnas en svag positiv korrelation. Oavsett om 

det verkar finnas en svag vinning med CSR konstaterar forskarna att det finns en 

överhängande risk med att inte bedriva CSR. Företag som inte tar sitt sociala ansvar riskerar 

att bli ekonomiskt utsatta i de fall avsaknaden av ansvarstagande avslöjas (Margolis et al., 

2009). Med detta menar Margolis et al. (2009) att oavsett om företag uppnår ökad lönsamhet 

eller inte via CSR bör de ta ansvar för att undvika riskerna en avsaknad av CSR medför. 

2.1.3. CSR i kontroversiella branscher 

Tidigare forskning visar att CSR är viktigt för företag som verkar inom kontroversiella 

branscher såsom alkohol och tobak. Killian och Hennings (2014) kommer fram till att företag 

inom kontroversiella branscher tenderar att redovisa sitt CSR-arbete mer intensivt än företag 

inom mer obestridda branscher. Jo och Na (2012) kommer även de fram till att företag 

verksamma inom de kontroversiella branscherna har en tendens att arbeta mer med CSR. 

Vidare menar författarna att både de interna och externa företagsriskerna som är associerade 

med kontroversiella branscher minskar för företag som arbetar mer med CSR, samtidigt som 

bilden av företaget förbättras.  

 

Yoon och Lam (2013) har en mer skeptisk approach när de undersöker hur CSR används 

inom alkoholindustrin. De kommer fram till tre metoder inom CSR som företagen använder 

sig utav, i syfte att skapa vinning åt den egna organisationen. Den första är att 

alkoholproducenter i CSR-arbetet lägger ansvaret för de negativa effekterna alkohol medför 

på konsumenten, istället för att de som producerar och marknadsför alkohol står som 

ansvariga. Det andra är att alkoholföretag använder CSR-aktiviteter för att främja frivillig 
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reglering, för att fördröja och tillintetgöra behovet för verklig lagändring. Slutligen använder 

alkoholföretag filantropiska sponsoraktiviteter för att indirekt marknadsföra sina egna 

varumärken, samtidigt som de får tillgång till växande alkoholmarknader. Avslutningsvis 

uttrycker författarna sin oro för vilka effekter detta får på allmänhälsan, och efterfrågar större 

kontroll och reglering (Yoon & Lam, 2013). Hill (2008) ställer sig också kritisk till 

alkoholindustrins CSR-arbete då hon snarare anser det vara en PR-strategi som gynnar 

alkoholmarknaden i stort istället för att ta ansvar för dess negativa effekter på hälsan. 

 

Oavsett om CSR sker på grund av strategiska orsaker eller av ärliga avsikter konkluderar Cai 

et al. (2011) att det finns ett positivt samband mellan CSR-arbete och företagsvärde i 

kontroversiella branscher. Således borde aktörer inom kontroversiella branscher, såsom 

alkoholbranschen utnyttja detta då författarna även anger att effekten av CSR på 

företagsvärdet är nästan tredubbla för företag i kontroversiella branscher gentemot andra. 

Dock föreligger vissa risker med detta, Oh, Bae och King (2016) konstaterar att det kan vara 

till gagn för företag i syndiga industrier att engagera sig i CSR, men att det också ökar risken 

för att marknadsföringen av detta kommer slå tillbaka mot företaget och ge motsatt effekt. 

Detta eftersom att det generellt kan föreligga en skepticism mot CSR inom erkänt 

kontroversiella branscher (Oh, Bae & King, 2016). Jones, Hillier och Comfort (2013) 

konstaterar dock att alla de största alkoholproducenterna i världen arbetar med att inkludera 

CSR som en del av sin verksamhet och affärsmodell även om incitamenten bakom detta kan 

ifrågasättas. 

2.1.4. CSR i Sverige  

Ur en internationell ståndpunkt har utvecklingen av CSR-medvetenhet kommit sent till 

svenska företag (Arvidsson, 2010). De Geer (2009) menar att förklaringen till detta ligger i 

den historiska närvaron av det som kallas “Den Svenska Modellen”. I den svenska modellen 

är företagens roll i samhället att generera vinst och betala skatt, för att således utveckla 

samhället. Företagets vinster transfereras till den offentliga sektorn via skatter och bidrar 

således med välfärd till samhället i stort. Författaren menar således att svenska företag fråntas 

det sociala ansvaret, då detta sköts av staten och det svenska välfärdssamhället. 

 

Sverige har förutom detta, även varit dåliga på att rapportera CSR (Arvidsson 2010). 

Arvidsson (2003) konstaterade att år 1999 var CSR-information den kategorin av icke-

finansiell informationen som rapporterades minst av arbetsgivare i Sverige, och Adams, Hill 

och Roberts (1998) påvisade i sin studie att Sverige rapporterade betydligt mindre CSR, än 

jämförbara nationer som Storbritannien och Tyskland. KPMG genomförde 2005 en 

internationell undersökning i hur väl företag i olika länder genomförde CSR-rapportering, där 

Sverige placerade sig långt ned i listan av de undersökta länderna (KPMG, 2005). Denna 

trend tycks dock ha skiftat, då Arvidsson (2009) uppger att 73% av de 

investerarrelationsansvariga på de största svenska företagen anser att deras information 

relaterad till CSR ökar. De Geer, Borglund och Frostensson (2009) menar även de att CSR 

kommuniceras i allt högre grad. Författarna anser att den ökade utvecklingen av CSR och 

framförallt CSR-redovisning är ett resultat av det ökade medvetandet om att det finns 
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strategiska fördelar att utvinna ifrån detta. De uppger även att CSR har blivit ett etablerat 

fenomen i svenska företag och att utvecklingen skett som ett resultat från påtryckningar av 

andra aktörer än stat, anställda och fackföreningar. Utrikesdepartementet (2013) säger att 

utvecklingen av hållbara verksamheter leds av företagen själva och ska vara företagsägd och 

företagsdriven, medan statens roll ska vara proaktiv och stöttande.  

 

Den största aktören på den svenska alkoholmarknaden är det statligt ägda systembolaget. 

Med sitt monopol på återförsäljning av alkohol sker 63% av all alkoholförsäljning i Sverige 

via systembolaget (CAN, 2017) och är således en betydande intressent för samtliga 

alkoholproducerande företag. Systembolaget (u.å.a) uppger att de säljer alkohol utan 

vinstintresse och syftar till att minska alkoholrelaterade skador. De har uppdrag från staten 

om att sälja alkohol på ett hållbart sätt och minska de negativa effekterna som produkterna 

har på samhälle och hälsa (Systembolaget, u.å.a). Vidare har även Systembolaget (u.å.a) i 

uppdrag att informera om alkoholens risker, vilket bland annat görs via dotterbolaget IQ och 

stöttning till alkoholforskning. IQ verkar för att människor och samhället ska få ett smartare 

förhållningssätt till alkohol samt informera om riskerna kring eget och andras konsumtion av 

alkohol. IQ arbetar för att alkohol helt och hållet ska exkluderas från vissa sammanhang, till 

exempel graviditet, i trafiken och bland barn och ungdomar (IQ, u.å). Således bedriver 

Systembolaget ett extensivt CSR-arbete som enda återförsäljare av alkoholprodukter. 

2.1.5. CSR och rapportering 

Med tanke på att det verkar föreligga risker med CSR inom kontroversiella branscher och hur 

detta kommuniceras, blir det av högsta vikt för organisationerna att förmedla information på 

ett korrekt sätt. Både Du och Viera (2012) samt Godfrey, Merill och Hansen (2009) stödjer 

Oh et al. (2016) ovan förda argument om att mottagandet av CSR-rapportering inom 

kontroversiella branscher har lägre förtroende och större skepticism hos dess intressenter. 

Vidare menar författarna att detta kan leda till att CSR-arbetet kan få en minskad effekt på 

dess intressenter (Du & Viera, 2012; Godfrey et al., 2009). 

 

Elving, Golob, Podnar, Ellerup-Nielsen och Thomson (2015) menar att CSR ofta förknippas 

med begrepp som transparens och ansvarstagande. Samhället förväntar sig att företag 

engagerar sig i CSR-arbete och att denna information explicit ska kommuniceras (Elving et 

al., 2015; Christensen, Morsing & Thyssen, 2011). Företag är idag mer benägna att frivilligt 

offentliggöra information angående dess prestation inom bland annat miljömässiga och 

sociala områden (Du & Viera, 2012; Gray, 2006). Enligt Frostenson (2015) har 

hållbarhetsredovisningen under de senaste åren haft en kraftig utveckling och han menar att i 

stort sett alla större företag numera använder sig av hållbarhetsredovisning. Vidare menar 

Cugenesan et al. (2010) att företag varierar både i vilken utsträckning de bedriver CSR-

arbete, samt hur detta väljer att rapporteras. 

 

Arvidsson (2010) kommer i sin studie på 27 av de största företagen på stockholmsbörsen 

fram till att företag i sin kommunikation till intressenter har ett ökande fokus på CSR. I 

resultatet av studien framgår det att respondenterna uppfattar att det finns en tydlig avsaknad 
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gällande standardisering och mätbarhet av hållbarhetsredovisning. Författaren menar att detta 

leder till att utformningen av hållbarhetsredovisningar varierar och kvaliteten inom dessa 

likaså. Arvidsson (2010) efterfrågar en tydligare utveckling av mått och indikationer på hur 

väl CSR utförs, för att kunna jämföra och öka validiteten i CSR-rapporteringen. I sin 

forskning har Arvidsson (2010) undersökt företag från flera olika branscher och trots att 

Cugenesan et al. (2010) menar att organisationer och branscher världen över varierar i form 

av CSR-arbete och dess rapportering, verkar det ändå finnas ett branschöverskridande 

intresse i att öka riktlinjerna kring hållbarhetsredovisning. 

 

Detta har på senare uppmärksammats och standardiseringar inom ämnet har utvecklats över 

tid, framförallt med hjälp av GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer (Frostenson, 2015). 

GRI är en oberoende global organisation som hjälper organisationer att förstå och 

kommunicera hållbarhetsansvar, genom att tillhandahålla riktlinjer för vad 

hållbarhetsredovisning är och bör innehålla. GRI:s riktlinjer innefattar tre huvudkategorier 

som är ekonomi, miljö och social. Den sistnämnda innehåller även underkategorier som 

samhälls- och produktansvar (Global Reporting Initiative, 2013). Frostenson (2015) menar att 

GRI:s riktlinjer har blivit väl accepterade och numera dominerar inom 

hållbarhetsredovisning, vilket även tyckas vara fallet för svenska företag enligt Nilsson och 

Spets (2016). Pohl och Tolhurst (2011) som säger att GRI bidrar med globalt accepterade och 

tillämpbara riktlinjer som tusentals hållbarhetsredovisningar grundas på. 2007 beslutade 

svenska regeringen att alla statligt ägda företag i Sverige skulle hållbarhetsredovisa enligt 

GRI:s riktlinjer (Utrikesdepartementet, 2013). Uttalandet gällde bara för statliga företag, 

medan de privata bolagen lämnades oreglerade kring hållbarhetsredovisning. Medan GRI 

fokuserar på redovisningen av hållbarhetsarbete finns det även en organisation som arbetar 

för en standardisering kring själva arbetet. ISO (International Organization for 

Standardization) publicerar riktlinjer och certifikat för industriell och kommersiell 

standardisering (International Organization for Standardization, u.å.). Den första december 

2016 trädde dock en ny lag om hållbarhetsredovisning i kraft som innebär att stora företag 

från och med 2017 måste hållbarhetsredovisa (KPMG, 2016). Hållbarhetsredovisning är ett 

aktuellt ämne, där nya regleringar och standardiseringar utvecklas ständigt och ställer högre 

krav på företagens rapportering.  

 

Denna ökade standardisering och reglering behöver inte enbart bidra positivt till företag. För 

organisationer som i nuläget varken rapporterar eller arbetar med CSR uppstår utmaningar 

gällande hur den plötsliga uppkomsten av rapportering kommer bemötas av dess intressenter. 

Pohl och Tolhurst (2011) menar att företag bör agera och ta ansvar i sin verksamhet innan 

detta rapporteras. Författarna menar att det finns en risk att företag som kommunicerar mer 

än de verkligen gör i form av CSR fastnar i det som Pohl och Tolhurst (2011) benämner 

“Greenwash Trap-Door” och får en stämpel på sig som ett “Greenwash-brand”. I modellen 

som Pohl och Tolhurst (2011) bearbetat fram säger författarna att inom CSR bör handling ske 

först, för att sedan kommunicera detta till sina intressenter. Beroende på hur mycket 

organisationerna kommunicerar CSR och hur mycket de verkligen arbetar med CSR, finns 

det olika klassificeringar på organisationerna, vilket illustreras i modellen nedan. 
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Figur 2: Classification of corporate brands in the CSR area (Pohl & Tolhurst, 2011) 

 

I och med de ökade kraven på hållbarhetsredovisning för svenska företag uppstår risken för 

berörda organisationer att de kommer prata innan de agerar och därmed uppfattas som ett 

“Greenwashing-brand”. Pohl och Tolhurst (2011) menar att kombinationen av mycket CSR-

kommunikation och lite CSR-arbete kan leda till att intressenter ställer sig skeptiska emot 

organisationer. Intressenterna kan ifrågasätta huruvida företagen verkligen tar ett socialt 

ansvar eller om CSR-etiketten används för att “lura” intressenter och skapa egna fördelar 

(Pohl & Tolhurst, 2011). Denna problematik har även uppmärksammats av Arvidsson (2009) 

som menar att det är svårt att finna validitet i sin CSR-rapportering. Författaren menar vidare 

att en anledning till att svenska företag har varit restriktiva i sin CSR-rapportering är risken 

att uppfattas, enligt Pohl och Tolhursts (2011) benämning, som ett “Greenwashing-brand”. 

2.2. Intressentteori 

För att undvika att klassificeras som ett “Greenwashing-brand” blir det vitalt för 

organisationer att, utöver hur mycket som kommuniceras även ha i åtanke hur rapportering 

sker och till vem den är riktad. Frynas och Yamahaki (2016) menar att CSR formas av 

externa faktorer och rapporteringen bör anpassas efter densamma. Morsing och Schultz 

(2006) styrker argumentet och menar vidare att dessa externa faktorer är föränderliga över 

tid. Författarna menar att det därför är viktigt för företagen att identifiera sina intressenter och 

vilken kravbild i form av CSR dessa har. Dessa tankar delar även Golob och Podnar (2014) 

som dessutom understryker att det som efterfrågas och prioriteras varierar mellan olika 

intressentgrupper. 

 

Vikten av att identifiera vilka intressenter ett företag har och förstå hur de påverkar 

organisationen slog igenom mycket tack vare boken Strategic management; A stakeholder 

approach av R. Edward Freeman som släpptes i sin första form 1984. Därifrån har 
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intressentteorin utvecklats till ett väl erkänt begrepp inom redovisningsteorin (Frostenson, 

2015). Freeman (1984) såg behovet av ett ramverk som innefattade fler aktörer än de 

klassiska ägare, anställda, leverantörer och kunder. Han menar att en intressent tolkas bredare 

än så, och innefattar alla som kan påverka organisationen eller kan komma att påverkas av 

organisationens handlingar, vilket blivit en väl förankrad definition på intressenter 

(Donaldson & Preston, 1995; Fassin, 2009; Freeman, 2010; Frostenson, 2015). Vidare menar 

Freeman (1984) att alla organisationer har intressenter, och att dessa måste tas i åtanke och 

hanteras för att organisationer ska kunna vara framgångsrika.  

 

Mitchell, Agle och Wood (1997) utvecklade det synsätt som Freeman (1984) presenterade. 

Mitchell et al. (1997) menar att företag bör identifiera och fokusera på de mer framträdande 

intressenterna, då det är omöjligt att tillgodose samtliga intressenters anspråk. Identifieringen 

sker utifrån tre faktorer som avgör hur framträdande roll intressenterna har. Dessa är 

“Power”, “Legitimacy” och “Urgency”. Med “Power” menas i vilken utsträckning 

intressenten har makt och möjlighet att påverka organisationen. “Legitimacy” förklaras 

genom hur stark den naturliga relationen mellan intressenter och organisationen är, medan 

“Urgency” anses vara hur brådskande intressentens anspråk på organisationen är (Mitchell et 

al., 1997).  

 

Freeman (2010) påpekar att intressentteorins begrepp och modeller är fundamentala 

instrument för att analysera CSR. Han menar att CSR-begreppet kan utvecklas och berikas av 

intressentteori, då finansiella och sociala angelägenheter integreras bättre. Freeman (2010) 

betonar vikten som Donna Wood haft på kopplingen mellan CSR och intressentteori. Hon var 

en av de första att tydligt formulera hur CSR ifrågasätter syftet med företagande, där fokus 

skiftas från ett aktieägarperspektiv till ett bredare socialt perspektiv, som inkluderar fler och 

större sociala intressen. 

 

När organisationer har identifierat sina intressenter blir det av vikt för organisationer att 

anpassa sitt CSR-arbete och CSR-rapportering utifrån dessa. Waxenberger och Spence (2003) 

menar att intressentteorin inte enbart handlar om att tillfredsställa intressenter, utan även som 

ett verktyg för strategisk ledning i komplexa miljöer. Melo och Galan (2011) är inne på 

samma spår och indikerar att CSR är en källa till konkurrensfördelar, utifrån ett 

intressentperspektiv. Vidare menar Porter (1980) att CSR är än mer vitalt för organisationer 

verksamma i kontroversiella branscher. Sweeney och Coughlan (2008) har undersökt hur 

CSR rapporteras i olika branscher. I sin studie av 28 erkänt kompetenta 

hållbarhetsredovisande företag kommer de fram till att det är en betydande skillnad i 

innehållet av CSR-rapportering mellan olika branscher. Vidare anger författarna att orsaken 

till detta har sin grund i intressentteorin och vad som önskas av primära intressenter i 

respektive bransch (Sweeney & Coughlan, 2008). Ranängen (2017) har studerat CSR ur ett 

intressentperspektiv på svenska metallbolaget Boliden. För Boliden är myndigheter en primär 

intressent, och författaren förklarar detta med hjälp av den historiskt starka närvaron av 

reglering och arbetarrörelser i svenska samhället (Ranängen, 2017). Detta argument stöds av 

Matten och Moon (2008) som via komparativa studier av USA och Europa kommit fram till 

att faktorer som bland annat statens makt, regeringens inblandning i ekonomiska aktiviteter 
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och arbetstagarsystemets utformning har påverkan på kartläggningen av intressenter för 

organisationer. 

2.3. Legitimitetsteori 

Fernando och Lawrence (2014) anser att en teori är otillräckligt för att ensamt kunna förklara 

motiv och incitament till CSR-arbete inom organisationer. De menar istället att det handlar 

om ett nära samband mellan intressentteori, legitimitetsteori och institutionell teori. Forskarna  

förklarar att intressentteorin syftar till att länka samman en organisation med dess 

intressenter, medan legitimitet vidareutvecklar intressentteori och betonar den process 

huruvida organisationer uppfattas som legitima beroende på om de följer sociala regelverk 

och normer i samhället (Fernando & Lawrence, 2014). Frostenson (2015) definierar 

legitimitet som ett berättigande från omvärlden, där det ges tillåtelse att verka i samhället och 

på så sätt komma åt ytterligare resurser. Fernando och Lawrence (2014) menar att legitimitet 

är det som vill uppnås med CSR-arbete i företag, samtidigt som organisationen dessutom 

behöver påvisa pålitlighet till dess intressenter. 

 

Bachmann och Ingenhoff (2016) påpekar att CSR dels är ett medel för att uppnå legitimitet 

för organisationer, men att offentliggörande av CSR-information också kan leda till att 

intressenter blir mer skeptiska gentemot syftet med företagets CSR. Författarna har studerat 

hur mycket det informeras om CSR-arbete och huruvida detta påverkar 233 individers 

uppfattning om organisationen i fråga i form av legitimitet. Bachmann och Ingenhoff (2016) 

konstaterar i sin studie att det finns ett positivt samband mellan hur mycket CSR-information 

som förmedlas och individers uppfattning om hur legitim organisationen är. 

 

Cordeiro och Tewari (2015) har studerat de 500 största amerikanska publika bolagen och 

undersökt hur intressenter ställer sig till hur väl organisationer har ett hållbarhetstänk. 

Författarna påvisar ett positivt samband mellan hur högt organisationer hållbarhetsrankas och 

hur högt företaget värderas av investerare. Cordeiro och Tewari (2015) kommer även fram till 

att organisationer med mindre legitimitet har mer att vinna på en starkare 

hållbarhetsprestation, medan organisationer med hög grad av legitimitet har en marginellt 

lägre vinning att uthämta. Detta blir relevant för alkoholproducerande företag, enligt det som 

Oh et al. (2016) säger, då dessa organisationer dras med en högre grad av skepticism hos 

intressenter och således har en lägre grad av legitimitet. Det bör dock tilläggas att Cordeiro 

och Tewari (2015) enbart tittar på hållbarhetsarbete i form av miljömässiga aspekter, men det 

går att tänka sig att effekten är densamma för hållbarhetsarbete för sociala aspekter. 

 

Vidare kan även legitimitet mellan företag skilja sig åt, beroende på faktorer som till exempel 

ägarstruktur. Panwar, Paul, Nybakk, Hansen och Thompson (2014) har studerat skogsföretag 

i USA och jämfört börsnoterade och familjeägda organisationer i form av legitimitet inom 

CSR. Författarna kommer fram till att de börsnoterade bolagen har svårare att tolkas som 

legitima i sitt CSR, medan familjeägda företag i mindre utsträckning handskas med dessa 

bekymmer. Panwar et al. (2014) påvisar även att förväntningarna på CSR är större för 

börsnoterade bolag än för familjeägda, och att de börsnoterade ligger längre ifrån 
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förväntningarna dess intressenter ställer, i förhållande till familjeägda. Slutligen menar 

författarna att de familjeägda företagen har lättare att uppnå legitimitet både på kort och lång 

sikt. Ägarstrukturen blir en intressant variabel, då alkoholproducerande företag i Sverige även 

de skiljer sig åt i denna aspekt. 

2.4. Analysmodell 

Nedan presenteras studiens analysmodell som syftar att användas för att besvara vad 

företagen gör i form av CSR och hur ansvarstagande organisationerna framställer sig att vara. 

Modellen är en bearbetning av modellen “Classification of corporate brands in the CSR area” 

(Pohl & Tolhurst, 2011) som presenterats i referensramen ovan.  

 

Analysmodellen för denna studie skiljer sig i viss mån från modellen av Pohl och Tolhurst 

(2011). Till att börja med har variablerna på axlarna förändrats, från att vara hur intensivt 

CSR som rapporteras och hur intensivt företagen arbetar med CSR till att i analysmodellen 

vara hur väl de framställer sig via CSR-rapportering och hur mycket socialt ansvar de faktiskt 

tar. Variablerna modellerna emellan kan tyckas vara lika, den största distinktionen finns på 

Y-axel där ursprungsmodellen mäter hur intensivt CSR kommuniceras till företagets 

intressenter, medan den omarbetade modellen avser att mäta hur ansvarstagande 

organisationerna framställer sig att vara i sin CSR-rapportering.  

 

Pohl och Tolhurst (2011) säger i sin modell att företag bör agera först i form av CSR, för att 

sedan kommunicera detta till sina intressenter. Vår analysmodell säger istället att det finns en 

naturlig passformslinje som organisationer bör försöka placera sig utmed. De bör således inte 

agera först och kommunicera efter, utan istället agera och kommunicera kontinuerligt 

eftersom det sker, samt löpande rapportera det som faktiskt görs. Dessa tankar ligger i 

enlighet med Zamore och Öhrn (2016) som menar att det bör finnas en balans i företagets 

rapportering av CSR-aktiviteter. Vidare menar Pantani et al. (2017) att företag ska 

kommunicera CSR-arbete till dess intressenter i enlighet med dess arbete, då de riskerar att 

förlora strategiska fördelar när information om CSR-arbete utelämnas från intressenterna. 

 

En tredje skillnad modellerna emellan är att Pohl och Tolhurst (2011) har fyra olika zoner i 

modellen som ett företag kan placeras inom, vilka tycks ömsesidigt uteslutande. I vår 

analysmodell finns det två zoner, beroende på placering ovanför eller under den naturliga 

passformslinjen. Placering ovanför passforslinjen innebär “Greenwash”-zonen, och placering 

under innebär “Shy-brand”-zonen. Graden av klassificeringen och risker som zonen medför, 

ökar i takt med att företagen placerar sig längre ifrån den naturliga passformslinjen. 

Analysmodellen för studien illustreras och förklaras nedan. 
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Figur 3: Bearbetad modell av “Classification of corporate brands in the CSR area (Pohl & Tolhurst, 

2011) 

 

På Y-axeln i modellen illustreras hur väl företaget framställer sig i form av CSR via 

rapportering. Skalan går här från låg till hög, där företag vid lägsta punkten framställer sig 

som att inte ta något socialt ansvar överhuvudtaget, medan företaget vid den högsta punkten 

uttrycker sig som ett föredöme när det kommer till CSR via företagets rapportering. På X-

axeln i modellen är variabeln CSR-arbete och med detta menas vilket socialt ansvar företagen 

verkligen tar. Skalan går även här från låg till hög. Vid den lägsta nivån på X-axeln tar 

företaget inget socialt ansvar överhuvudtaget, och i den högsta nivån är företagets CSR-

arbete exemplariskt och de tar verkligen så mycket socialt ansvar de bara kan. För att besvara 

studiens syfte har en avgränsning inom modellen gjorts, där både X- och Y-axeln mäter CSR 

enbart i form av socialt ansvar, vilket innebär att CSR-arbete som innefattar ekonomi och 

miljö lämnas utanför modellen. 

 

I modellen finns en naturlig passformslinje. Vid denna linje överensstämmer företagets 

rapportering med organisationens verkliga handlingar och de framställer sig på ett 

sanningsenligt sätt. Denna linje bör följas, eftersom företaget då skapar och bibehåller 

legitimitet från sina intressenter, och allt eftersom de rör sig ifrån denna uppstår större risker 

och utmaningar. I modellen illustreras detta med att färgtoningen blir mörkare när avvikelsen 

från passformslinjen ökar och företagen i och med detta rör sig mot de mer negativa delarna 

inom zonerna i modellen. Passformslinjen har tagits fram med stöd från Zamore och Öhrn 

(2016) som menar att företagen bör göra en avvägning och finna en balans i sin CSR-

kommunikation med intressenter, då denna behöver överensstämma med dess CSR-arbete.  

 

Om organisationer framställer sig själva i bättre dager, än vad de verkligen är i form av CSR 

och således positionerar sig någonstans mellan Y-axelns högsta punkt och passformslinjen 
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hamnar företaget i “Greenwash”-zonen. Placerar sig företag här riskerar de att tappa 

legitimitet och trovärdighet i sin CSR. Detta argument förs av Pohl och Tolhurst (2011) som 

uppger att organisationer som i hög grad kommunicerar CSR, riskerar att ha svårare att få 

legitimitet av dess intressenter då dessa har en högre grad av skepticism. Det blir således av 

vikt för företag att verkligen ha fog för det som hävdas i rapporteringen, till exempel bevis i 

form av certifikat och dylikt. Denna argumentation överensstämmer med Arvidsson (2010) 

som anger att trovärdigheten i organisationers CSR ökar, om det går att mäta och bedöma 

dess prestation.  

 

Arvidsson (2009) påvisar dessutom att organisationer upplever att denna avsaknad kring 

mätbarhet och jämförbarhet leder till svårigheter i att verifiera det arbete som faktiskt görs. 

Svårigheterna medför i sin tur en rädsla om att bli stämplade som ett “Greenwash-brand”, 

vilket kan vara en förklaring till att organisationer inte rapporterar all CSR de gör. Detta 

innebär i modellen att de hamnar någonstans mellan passformslinjen och X-axelns högsta 

punkt, vilket är “Shy-brand”-zonen. Hamnar företaget i denna zon riskerar de att 

intressenternas informationskrav inte tillfredsställs till följd av en informationsbrist i sin 

rapportering (Zamore & Öhrn, 2016). Organisationen kan uppfattas som ett mindre 

ansvarstagande företag än vad de egentligen är i denna situation, på grund av att intressenter 

kan ha svårt att erkänna deras CSR-arbete. En risk med att placera sig i “Shy-brand”-zonen är 

att organisationen undgår att ta tillvara på den värdeökande potential som finns inom CSR-

arbete, en potential som Cai et al. (2011) antyder vara större för företag inom kontroversiella 

branscher, såsom alkoholbranschen. 

 

Om företagen tar mycket socialt ansvar, samtidigt som detta korrekt återges i företagens 

rapportering blir organisationen ett så kallat CSR-brand. Pohl och Tolhurst (2011) menar att 

det som företag strävar efter i CSR-arbete är att bli ett “CSR-brand”, där företagen får 

möjlighet att ta del av alla de fördelar CSR medför. Detta uppnås enligt författarna 

framförallt genom att göra mer än att enbart agera i situationer som har direkt koppling till 

företaget, utan istället sätta organisationen i ett större sammanhang. Företagen behöver vara 

transparenta och självmedvetna i beslutsfattandet, samtidigt som företagens långsiktiga mål 

och intressen är fundamentala för verksamheten (Pohl & Tolhurst, 2011). 
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3. Metod 

3.1. Undersökningens strategi 

För att besvara syftet med studien har en kvalitativ undersökningsmetod valts. Bryman och 

Bell (2013) anger att kvalitativa studier fokuserar på ord snarare än siffror vid datainsamling 

och analys samt har en mer tolkande inställning där fokus ligger på att förstå fenomen snarare 

än att förklara dessa. Detta är lämpligt för denna undersökning eftersom studien syftar till att 

skapa förståelse kring hur och varför företag verksamma i den svenska alkoholbranschen 

använder sig av CSR. En brist med den kvalitativa undersökningsmetoden är det svårt att 

undkomma risken med att arbetet blir subjektivt (Bryman och Bell, 2013). Johnston (2010) 

uppger att forskaren ofta är i direkt kontakt med den studerade kontexten för att besvara 

“varför”-frågor, vilket kan leda till att objektiviteten påverkas vid insamling av data. Bryman 

och Bell (2013) säger att objektivitet kan vara svårt att uppnå i en kvalitativ undersökning, 

och subjektivitet kan göra att resultaten blir för beroende av forskarnas osystematiska 

uppfattningar. För att minska de risker som subjektiviteten medför har ett kritiskt 

förhållningssätt till den insamlade data funnits, samtidigt som allt material har diskuterats för 

att få flera tolkningar på samma information. 

 

I grunden har ansatsen till denna studie varit att utgå från empirin där vi började med att titta 

på svenska alkoholproducerande företag och socialt ansvar. I praktiken kan det vara svårt att 

enbart utgå ifrån empirin, eftersom arbetsprocessen även innefattar teoretiska inslag, vare sig 

forskarna har det som avsikt eller ej (Bryman & Bell, 2013). Ett exempel på detta kan vara 

forskare som sätter sig in i en problemkontext, där de i viss mån blir påverkade av sina 

tidigare kunskaper inom ämnet. Det är således svårt för forskare att vara helt oberoende av 

teori när de sätter sig in och studerar en kontext. Detta har varit situationen för denna 

undersökning, där stöd i teorin löpande har hämtats för att återkoppla till studien, även om 

utgångspunkten varit i den studerade kontexten. Således har ämnet studerats i en iterativ 

process, som Bryman och Bell (2013) menar är en upprepande process mellan empiri och 

teori. 

 

Eftersom undersökningen har olika frågeställningar har olika datainsamlingsmetoder använts 

för att uppnå studiens syften. För att kartlägga vad företag gör samt i vilket syfte de bedriver 

CSR-arbete kommer primärt semistrukturerade intervjuer att användas för att insamla data. 

Bryman och Bell (2013) säger att denna typ av intervju går tillväga genom att intervjuaren 

ställer frågor kring relativt bestämda teman, men där respondenten ges stort svarsutrymme. 

För att besvara hur alkoholproducerande företag i Sverige använder sig av redovisning och 

rapportering samt hur de kommunicerar CSR kommer innehållsanalyser göras på studerade 

företagens hållbarhetsrapportering, i separata dokument samt på företagens hemsidor. 

Metoderna kommer även användas som komplement till varandra och således kommer data 

tillsammans att användas för att besvara studiens frågeställningar. I likhet med Arvidsson 

(2010) ses detta kompletterande angreppssättet som det mest användbara för denna studie. 

Arvidsson (2010) menar att CSR kan angripas på flertalet olika sätt, som alla har styrkor 
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respektive svagheter, men att kombinera dessa är effektivast av den orsak att det går att skaffa 

en översikt av fenomenet samtidigt som det kan studeras på ett djupare plan. 

3.2. Undersökningsobjekt 

Vid urvalet kring vilka företag som studeras i denna undersökning fanns en del krav. Till att 

börja med gjordes en begränsning till alkoholproducerande företag som är registrerade i 

Sverige. Detta eftersom det saknas utförliga studier kring CSR och svenska 

alkoholproducenter samtidigt som den svenska alkoholmarknaden är en intressant kontext. 

Vidare menar Matten och Moon (2008) att faktorer som historiska, politiska och sociala 

händelser i historien påverkar en organisations inställning till CSR. Således blir det av största 

vikt att ha undersökningsobjekt som verkar i samma sociala kontext, vilket är ett incitament 

till varför enbart svenska alkoholproducerande företag har valts. Mikrobryggerier har 

utelämnats av den orsaken att dessa enskilt är små aktörer på marknaden och därmed inte har 

lika stort inflytande. Att exkludera mindre företag stödjs i Young och Marais (2011) 

argument, som uppger att större företag har högre krav på sig från intressenter, samtidigt som 

mindre företag inte alls har samma påverkan på samhället. Den återstående urvalsgruppen var 

stora alkoholproducerande företag verksamma och registrerade i Sverige.  

 

Inom denna avgränsning har ett målstyrt urval gjorts som innebär att urvalet strategiskt valts 

ut för att passa syftet med studien. Ett målstyrt urval klassificeras som ett icke 

sannolikhetsurval där andra faktorer än slumpen styr urvalet (Bryman & Bell, 2013). Vidare 

har denna studie en kvalitativ ansats, vilket gör att möjligheterna till generalisering av denna 

studie blir markant limiterade. I detta fall är populationen inom avgränsningen för studien 

begränsad till ett fåtal aktörer, vilka är de största företagen inom alkoholbranschen i Sverige. 

De valda företagen innefattar varierande organisationer där såväl publika aktiebolag och 

familjeföretag återfinns, samt dotterbolag till internationella koncerner. 

Undersökningsobjekten presenteras i tabellen nedan: 

 

Tabell 1: Tabell över utvalda undersökningsobjekt 

Företag Ägarstruktur Nettoomsättning 2015 

Carlsberg Sverige AB Dotterbolag, moderbolag publikt 

aktiebolag i Danmark 

3 362 mkr 

Kopparbergs Bryggeri 

AB 

Publikt aktiebolag i Sverige 1 979 mkr 

Spendrups Bryggeri AB Svenskt familjeägt aktiebolag 4 676 mkr 

The Absolut Company 

AB 

Dotterbolag, moderbolag publikt 

aktiebolag i Frankrike 

5 365 mkr 
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3.3. Datainsamling 

3.3.1. Procedur 

Det första steget för att komma fram till våra intervjuer var att söka lämpliga personer att 

kontakta inom de utvalda organisationerna. Vi sökte efter de som var ansvariga för CSR, eller 

något så när då vi ville komma i kontakt med personer som antogs ha den informationen som 

söktes. Lämpliga befattningar var till exempel ansvariga inom miljö och hållbarhet eller 

information och kommunikation, eftersom dessa kan tänkas ligga närmast undersökningens 

ämne. De utvalda personerna kontaktades via mail, där en kort presentation av oss och vår 

studie samt en intervjuförfrågan ställdes. Anledningen till varför vi gick till de tänkta 

intervjurespondenterna direkt var för att slippa mellanhänder och nå de ansvariga personerna 

direkt. Således kan det tänkas att risken för onödigt bortfall minskade, i form av 

växelpersonal eller kundservice som av någon anledning till exempel skulle kunna misstolka 

eller felplacera vårt mail. Kort sagt kan vi säga att ett onödigt steg i processen eliminerades. 

Ytterligare en åtgärd för att minska bortfallet var att vi poängterade vår flexibilitet. Vi 

försäkrade intervjurespondenterna om att vi skulle anpassa oss efter när det var lämpligt för 

dem att bli intervjuade, samtidigt som vi uppgav att intervjun skulle gå relativt snabbt att 

genomföra. 

 

Som grund för intervjuerna utvecklades en intervjuguide i linje med vad Bryman och Bell 

(2013) säger. Vi utvecklade fyra teman, vilka alla har koppling till syftet eller den teoretiska 

referensramen. Dessa teman var:  

- Faktiskt arbete 

- Kommunikation/redovisning 

- Syfte 

- Intressenter 

För varje tema fanns sedan underkategorier som det ställdes frågor och följdfrågor till (se 

bilaga 1). Intervjuerna i sig anpassades efter respondenternas organisation genom den 

informationen som inhämtats från organisationen i form av dokument och hemsidor. Detta 

eftersom olika organisationer hade olika utförlig information, och således behövde 

kompletteras på olika sätt för att öka förståelsen kring det intervjuade företaget. Nedan 

återfinns en tabell där intervjurespondenterna samt tidsåtgång per intervju finns angivna. 

 

Tabell 2: Tabell över intervjuer 

Företag Kontaktperson Befattning Tidsåtgång 

Carlsberg Sverige AB Anna Anderberg Internkommunikation- och 

hållbarhetschef 

29:50 

Kopparbergs Bryggeri AB - - - 

Spendrups Bryggeri AB Claes Åkesson Miljö-/Hållbarhetsdirektör 21:15 

The Absolut Company AB Paula Eriksson VP Corporate 

communications & CSR 

17:14 
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Tre av de fyra tillfrågade organisationerna ställde upp på telefonintervjuer. Kopparberg 

avböjde att ställa upp på en telefonintervju och uppgav att tidsbrist var motivet till detta. 

Därav har uppgifter kring kontaktpersonen och dennes roll inom företaget utelämnats från 

studien på grund av forskningsetiska skäl. De tre andra organisationerna kunde däremot ta sig 

tiden för att svara på våra frågor, och intervjuerna genomfördes utan tekniska svårigheter. I 

början av samtalen frågades intervjuobjekten om det var okej för dem att intervjun spelades 

in. Samtliga respondenter godkände detta och således spelades intervjuerna in för att spara 

datamaterialet och kunna återbesöka detta för att sedan förenkla transkriberingsprocessen. 

Intervjuerna spelades in på två separata enheter för att minska risken med tekniska problem. 

För att förstärka uppfattningen av intervjuerna gjordes en avlyssning på det inspelade 

materialet i direkt anslutning till att intervjuerna avslutats. Transkriberingen möjliggjorde en 

lättare överblick över datamaterialet där vi kunde jämföra och se mönster mellan olika 

intervjuer. För att försäkra oss om att inga missförstånd uppstått eller feltolkningar av 

respondenternas svar framkommit, skickades alla referat och citeringar till berörd 

intervjurespondent innan publicering. Dessa fick godkänna samtliga citat och referenser samt 

påpeka om det var några felaktigheter som förelåg. Inga citat eller referat till någon av 

intervjurespondenterna publicerades utan att denne fått läsa dessa ordagrant och godkänna 

dessa. 
 

Vid innehållsanalyserna har ett kodningsschema använts som utgångspunkt, där utmärkande 

delar av innehållen tolkats antingen som hur organisationen framställer sig eller i faktiska 

handlingar som de gör för att ta socialt ansvar. På företagens hemsidor, i sina 

hållbarhetsrapporteringar och årsredovisningar har dokumentstudier genomförts. Vilka 

dokument som valts ut för innehållsanalysen är utvalda gemensamt inom gruppen på bas av 

relevans och koppling till det sociala ansvarstagandet. Var och en av författarna i denna 

studie har gjort en egen analys av materialet som finns från varje företag genom att markera 

delar ur de olika dokumenten som kodas som framställning eller handling. Dessa har sedan 

sammanställts och diskuterats inom gruppen, för att slutligen komma fram till en enhetlig 

innehållsanalys. 

3.3.2. Primärdata 

I linje med Arvidsson (2010) har en kombination av datainsamlingsmetoder valts. De 

metoder som använts för att samla in data i studien är att hållbarhetsredovisningar och 

rapporter av liknande slag och information kring socialt ansvarstagande från de utvalda 

undersökningsobjektens hemsidor har undersökts, samt att semistrukturerade 

telefonintervjuer genomförts. Redovisningsdokument och rapporter från företagens 

webbplatser har samlats in för att besvara undersökningens syfte gällande vad företag gör i 

form av CSR, och hur detta kommuniceras till intressenter. De semistrukturerade 

telefonintervjuerna har utförts för att förstå i vilket syfte företagen arbetar med CSR, samt 

komplettera frågan om vilket CSR-arbete de bedriver.  

 

Att undersöka hållbarhetsredovisningar, rapporter och annan information från företagens 

webbplatser är en del av det som brukar kallas dokumentstudier (Bowen, 2009). Bowen 
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(2009) menar att dokumentstudier är en datainsamlingsmetod som ofta används tillsammans 

med andra insamlingsmetoder, vilket tillsammans med Arvidsson (2010) styrker relevansen 

för datainsamlingsmetoderna i denna studie. Ett dokument som publicerats av företagen 

innehåller text och ibland bilder, som producerats utan att forskarna haft någon som helst 

inblandning (Bowen, 2009). En styrka med företagens egenproducerade dokument som 

källor, exempelvis hållbarhetsredovisningar, är att företagen själva väljer innehållet och 

således styr kommunikationen utifrån vad de anser vara viktigt (Guthrie, Petty, Yongvanich 

& Ricceri, 2004). Samtidigt uppstår risker här att informationen kan vara vinklad, vilket 

framställer företagen i bättre dager. Detta gör att denna insamlingsmetod ensam kan vara 

bristfällig, men i och med att vi är medvetna om detta och har en kompletterande 

insamlingsmetod samt ett kritiskt förhållningssätt minskar risken för vinklade slutsatser. 

Rynes och Gephart Jr (2004) styrker relevansen för dokumentstudier, då de antyder att en stor 

del av kvalitativ forskning börjar och slutar med hur ord används, och hur olika texter ger en 

meningsfull representation av innehåll. 

 

För att komplettera dokumentstudierna har även semistrukturerade telefonintervjuer 

genomförts. Arvidsson (2009) som även hon studerat CSR har använt sig av 

semistrukturerade intervjuer, då hon menar att detta ger en vidare utveckling och djupare 

förståelse av fenomenet i fråga. Bryman och Bell (2013) anger att en semistrukturerad 

intervju är en flexibel intervjuprocess, där det ändå behövs en viss grad av struktur. Forskarna 

riskerar att bli otydliga vid frågeställningarna när de inte har ett tydligt manus, men för att 

överkomma detta har en utförlig intervjuguide bearbetats fram och underliggande teman 

bakom frågorna hafts i åtanke. Bryman och Bell (2013) antyder att intervjuarens roll bör vara 

tillbakadragen i viss mån, eftersom det är respondenternas uppfattning eller upplevelse på 

olika händelser och företeelser som är det intervjuaren vill komma åt med semistrukturerade 

intervjuer. En annan sak som flexibiliteten medför, är möjligheten att ställa följdfrågor 

anpassade efter respondentens svar, till skillnad från till exempel enkätinsamling (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009). Detta anses vara viktigt för denna studie, då avsikten är att förstå i 

vilket syfte företagen bedriver CSR. Det är möjligt att företagen har andra incitament än de 

som tidigare forskning pekar på, vilket ger möjligheter att mer öppensinnat undersöka vilka 

dessa skulle kunna vara. 

 

Man skulle kunna föra ett argument mot att semistrukturerade intervjuer användes istället för 

djupintervjuer, då djupintervjuer är mer lämpliga för att komma åt underliggande värderingar 

(Bryman & Bell, 2013). Detta hade kunnat bidra till att besvara frågan om i vilket syfte 

organisationerna arbetar med CSR. Detta är dock väldigt tidskrävande (Bryman & Bell, 

2013) och utmanande för denna typ av undersökningar. Då det inte är en enskild fallstudie 

som genomförts, utan tittar på flera olika alkoholproducenter i Sverige skulle omfånget bli för 

omfattande. Vidare är intervjuerna inte vår huvudsakliga datainsamlingsmetod, utan ses mer 

som ett komplement till dokumentstudierna. 

 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes i form av telefonintervjuer. Den primära 

orsaken till detta var att intervjurespondenterna var geografiskt utspridda över Sverige vilket 

medförde att tid sparades, samtidigt som logistiska utmaningar och kostnader undveks. En 
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telefonintervju kan lättare göras, då det kräver mindre resurser från såväl intervjuare som 

respondent (Bryman & Bell, 2013). En positiv effekt av detta kan vara att fler respondenter är 

villiga att ställa upp eftersom det kräver en mindre uppoffring i både tid och resurser för 

organisationen samt personen i fråga. Vidare menar Bryman och Bell (2013) att det kan vara 

lättare att ställa känsliga frågor över telefon, vilket kan vara en fördel ifall företag som till 

exempel inte tar så mycket socialt ansvar uppfattar det som ett känsligt ämne.  

 

En nackdel med att använda telefonintervjuer är att det inte går att använda visuella 

hjälpmedel (Bryman & Bell, 2013). I detta fall skulle det kunna varit till hjälp att ha deras 

rapporter och information från hemsidan till hands under intervjuerna, för att tydligare 

hänvisa och få en koppling till de studerade dokumenten. Ett motargument mot detta skulle 

kunna vara att en mer genuin uppfattning fås av vad de faktiskt tar för ansvar och i vilka 

syften det görs, då respondenten svarar utifrån verkligheten, snarare än vad som står i 

företagets dokument. Studien syftar inte heller på att ta reda på respondenternas personliga 

värderingar och åsikter, utan istället de värderingar som dess organisation står för, och för 

detta menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att personliga intervjuer inte är 

nödvändiga. 

 

Den största problematiken med telefonintervjuer ligger i att intervjuaren och respondenten 

inte kan se varandra och därmed går det inte att avläsa kroppsspråk. En viktig dimension av 

språket utelämnas och kan leda till att respondentens svar missuppfattas av intervjuaren (Carr 

& Worth, 2001). Samtidigt behöver inte avsaknaden av kroppsspråk vara negativt, då risken 

att påverkas av varandras kroppsspråk, uttryck eller framförallt reaktioner till stor del 

elimineras. 

3.3.3. Litteratursökning 

För att besvara syftet med studien och analysera den insamlade empirin har vi tagit hjälp av 

teori. Flertalet databaser innehållandes vetenskapliga artiklar har använts för arbetet, till 

exempel samsökstjänsten Primo, Web of Science och Google Scholar. Utöver dessa har även 

en del tryckta källor och rapporter från myndigheter och organisationer använts. I 

söktjänsterna har bland annat sökord som CSR, CSR in controversial industries och CSR 

profit angetts. Kriterier som används för att gallra ut resultaten på sökningarna och avgöra 

lämpligheten för de olika artiklarna är om de är välciterade eller inte samt vilken journal 

artikeln är publicerad i. Som ett resultat av detta har flertalet vetenskapliga artiklar som 

använts i arbetet kommit från Journal of Business Ethics och Academy of Management 

Review. Dessutom har vi i de utvalda artiklarna gått igenom referenslistor och artikelns 

citeringar, för att öka omfånget av relevanta vetenskapliga artiklar. Årsredovisningar har 

hämtats hem från databasen Retriever Business. 
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3.4. Analysmetod 

3.4.1. Innehållsanalys 

För att analysera empirin från hållbarhetsredovisningar och andra rapporter har en kvalitativ 

innehållsanalys använts. Bryman och Bell (2013) menar att en kvalitativ innehållsanalys 

innebär ett sökande efter bakomliggande teman i det datamaterial som insamlats. I linje med 

Campopiano och De Massis (2015) samt Gao (2009) har studien använt en innehållsanalys av 

CSR-rapporter och andra redovisningsdokument för att analysera det empiriska materialet.  

 

Syftet med innehållsanalysen är att undersöka hur de undersökta företagen framställer sig 

själva och vilka handlingar de presenterar i rapporter, redovisningar och hemsidor. Således 

kommer analysen av dokumenten ske utifrån hur mycket innehåll som framställs i 

dokumenten, och hur väl organisationerna framställer sig själva som ansvarstagande. De 

delar i rapporterna som rör hur organisationen framställer sig eller behandlar handlingar 

organisationen genomför har uppmärksammats. Exempel på innehåll där den latenta 

meningen klassificeras som “framställning” är textstycken som handlar om värderingar eller 

meningar som inte beskriver någon specifik åtgärd företaget vidtar, men ändå får dem att 

framställas i bättre dager. Innehåll där den latenta meningen klassificeras som en “handling” 

är en del av texten som konkret beskriver åtgärder som företaget har vidtagit för att ta socialt 

ansvar. Dessa åtgärder kan till exempel vara att utbilda, informera eller stötta konsumenter 

eller organisationer. Resterande delar av dokumenten där den bakomliggande meningen 

varken får organisationen att framstå bra, eller indikerar på någon typ av handling för socialt 

ansvarstagande, kommer inte att belysas i innehållsanalysen. 

 

Denna kategorisering kan anses vara subjektiv, vilket generellt är ett problem med kvalitativ 

forskning (Bryman och Bell, 2013), och för innehållsanalysen är det en svaghet (Clatworthy 

& Jones, 2003). Vidare menar Clissett (2008) att det är problematiskt då olika människor 

tolkar saker olika, och att en enskild författarens tolkning riskerar att missvisande. För 

minska subjektiviteten och överkommit denna problematik har studien i linje med Barr, 

Stimpert och Huff (1992) följt det som kallas en multipel kodningsprocedur. Med detta menar 

Barr et al. (1992) att forskarna utgår ifrån samma kodningsschema, men att vi som forskare 

var och en gjort en egen kodning av innehållet. Bowen (2009) menar att kodning, 

kategorisering och analys kan användas för att se mönster i innehållet. Dessa enskilda 

kodningar har sedan diskuterats och sammanställts, för att få en så objektiv uppfattning som 

möjligt av dokumenten i helhet och dess underliggande mening. 

 

Författare bör alltid ifrågasätta objektiviteten i de dokument som är egenproducerade av 

organisationen i fråga (Bryman & Bell, 2013). Det går inte att undkomma att information kan 

vara vinklad för att få organisationen att framstå bättre. Atkinson och Coffey (2004) hävdar 

att om forskare vill använda företagens egenproducerade dokument som datakälla, bör även 

andra insamlingsmetoder komplettera denna, då texterna är utformade efter syften och kanske 

inte alltid avspeglar verkligheten. Vidare menar Clatworthy och Jones (2003) att det som 

läsare är svårt att hitta felaktigheter i organisationers egenproducerade dokument. I denna 
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studie har semistrukturerade telefonintervjuer genomförts som kompletterande 

insamlingsmetod, där frågor ställts kring organisationernas hållbarhetsredovisning, för att 

försäkra oss om hållbarhetsredovisningens sanningshalt och öka tillförlitligheten i 

innehållsanalysen. 

 

Pernod Ricard och Carlsberg Groups hållbarhetsrapporter har utelämnats vid djupare 

innehållsanalyser i denna studie. Detta eftersom The Absolut Companys moderbolag Pernod 

Ricard är lokaliserade i Frankrike, samt Carlsberg Group har sin bas i Danmark. Vi har 

avstått från att studera dessa dokument för att dessa inte är producerade i samma kontext som 

för de svenska alkoholföretagen, samt att studien har en tydlig avgränsning till svenska 

företag. Även om rapporterna är från ett företag inom samma koncern eller ett moderföretag, 

så blir inte hållbarhetsrapporterna jämförbara då dessa är utformade med andra regler och 

krav från intressenter kring sig. Vidare blir det orättvist mot de helt svenska företagen, ifall 

deras hållbarhetsrapporter skall jämföras med internationella jättar, då Pernod Ricard och 

Carlsberg Group är några av de absolut största alkoholproducenterna i hela världen. 

3.4.2. Analys av intervjuer 

För att komplettera innehållsanalysen har telefonintervjuer genomförts och analyserats. 

Bryman och Bell (2013) uppger att datamaterialet vid denna typ av arbetssätt ofta är 

omfattande. Telefonintervjuerna har varit semistrukturerade och har på så sätt i viss mån 

begränsat utrymmet för respondenterna att ange information som ej är relevant för studien. 

Detta har varit en fördel, då det möjliggjort att flexibelt kunna styra respondenterna till att 

besvara frågor kring intervjuernas teman, utan att kväva respondentens svar i sig.  

 

Det transkriberade datamaterialet från intervjuerna har legat till grund för analysen. Detta 

kvalitativa datamaterial består av enskild empiri, där likheter och skillnader mellan de olika 

studieobjekten jämförs. Dessa likheter och skillnader kopplas sedan till teori, som försöker 

förklara fenomen. Att koda likheter och skillnader i datamaterialet menar Bryman och Bell 

(2013) utgör startpunkten för de flesta kvalitativa analyser. En nackdel med denna typ av 

kodning, är att den sociala situationen kan förloras i reduktionsprocessen (Bryman & Bell, 

2013). Med detta menas att företagens ansvar kan tas ur dess kontext och således misstolkas. 

Det finns en medvetenhet om dessa risker, och att information kan missas då möjligheter 

finns att utelämnade faktorer har en stark koppling till vissa fenomen.  

 

Innehållsanalysen samt analysen av resultaten från intervjuerna kommer att presenteras 

löpande under avsnittet “Empiri och Analys”. Detta upplägg har valts istället för att 

presentera empirin först och sedan genomföra analysen, då detta ger upphov till mindre 

upprepningar. Vidare blir analysen mer överskådlig och enklare för läsaren att följa, då 

insamlat datamaterial presenteras och analyseras parallellt. Ytterligare ett argument för detta 

är att organisationerna avsevärt skiljer sig åt i vad för dokument som finns att tillgå, vilket 

gör att datamaterialet från intervjuerna behöver komplettera innehållsanalysen i olika 

utsträckning.  
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4. Empiri och Analys 

4.1. Carlsberg Sverige AB 

4.1.1. Introduktion 

Carlsberg Sverige AB är ett svenskt alkoholproducerande företag som ingår i den 

internationella koncernen Carlsberg Group som genom Carlsberg Breweries A/S finns 

registrerat på den danska aktiemarknaden (Carlsberg Group, 2017a). Den svenska filialen 

formades genom att två ledande bryggerier på den svenska marknaden förvärvades och slogs 

samman under Carlsbergkoncernen, vilket har mynnat ut i det som idag är ett ledande 

dryckesföretag i Sverige med ett flertal folkkära varumärken (Carlsberg Sverige AB, 2017).  

4.1.2. Carlsberg Sveriges CSR-arbete och rapportering 

Carlsberg Sverige kommunicerar ett tydligt ansvarstagande i sin årsredovisning. På andra 

sidan av årsredovisningen för år 2015 finns en rubrik inom förvaltningsberättelsen som heter 

hållbart företagande. Här presenterar organisationen sitt ansvarstagande och vilka olika 

områden som detta innefattar. De pratar om värderingar som att de brinner för att brygga och 

bedriva en hållbar verksamhet samt att driva ett bryggeri handlar om så mycket mer än att 

bara brygga öl. De är väldigt stolta över att de bidrar till en hållbar dryckeskultur och värnar 

om sina produkter och att de konsumeras på ett ansvarsfullt sätt. Carlsberg Sverige pratar 

vidare om att hållbarhetstänket är integrerat i hela organisationen och exemplifierar några av 

sina områden inom hållbarhetsstrategin. De utgår från FN:s riktlinjer och har utarbetat sju 

ansvarsområden: Ansvarsfull konsumtion och marknadsföring, Miljö, Affärsetik, 

Ansvarsfulla leverantörssamarbeten, Arbetsmiljö, Hälsa och säkerhet, Arbetsförhållanden och 

mänskliga rättigheter samt värdeskapande lokalt samhällsengagemang (Carlsberg Sverige 

AB, 2016). Vi anser att Carlsberg Sverige genom detta tydligt visar att de har en bred 

approach när det kommer till ansvarstagande och fokuserar på samtliga områden. Vad det 

framgår i årsredovisningen prioriteras inget område för ett annat, utan alla områden anses 

vara av stor vikt. Detta gör att de framställer sig som ett väldigt genuint ansvarstagande 

företag, och kan kopplas till det etiska ansvaret i Carrolls (1991) CSR-pyramid. 

 

Carlsberg Sverige gör inte någon egen hållbarhetsrapport, utan rapporterar in uppgifter till 

Carlsberg-koncernens hållbarhetsredovisning, säger Anna Anderberg (telefonintervju, 9 maj 

2017). Hon menar att det är något som Carlsberg Sverige skulle vilja göra, men att resurserna 

i dagsläget inte finns för detta. Hållbarhetsrapporten för Carlsberg Group produceras av 

moderbolaget i Danmark och är 67 sidor lång med utförlig information om koncernens alla 

ansvarstaganden och hållbarhetsfrågor (Carlsberg Group A/S, 2017b). En möjlig förklaring 

till att danska moderföretagets hållbarhetsrapport är så utförlig, kan ha att göra med att 

regleringen för ansvarstagandet i Danmark är högre. Ravlic och Yarnold (2015) säger att 

Danmark är en förebild när det kommer till att reglera hur företag behöver ta 

hållbarhetsansvar och således sätter höga standarder för danska företag i form av CSR. Även 

fast Carlsberg Sverige inte har någon hållbarhetsrapport presenterar de en hög mängd 
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information via sin separata hållbarhetssida http://www.okorkat.se/, som man länkas till då 

man trycker på “vårt hållbarhetsarbete” på Carlsberg Sveriges hemsida (Carlsberg Sverige 

AB, u.å.a). Det framgår tydligt att Carlsberg Sverige är stolta över sitt hållbarhetsarbete och 

uppmuntrar besökaren på sin hemsida att läsa om ansvarstagandet för såväl miljö som 

samhälle. Anna Anderberg (telefonintervju, 9 maj 2017) uppger att Carlsberg Sverige 

rapporterar in hållbarhetsdata kontinuerligt till Carlsberg Group och således bidrar med 

information till koncernens hållbarhetsredovisning. Hon anger vidare att Carlsberg Sverige i 

dagsläget valt att inte producera någon egen lokal hållbarhetsrapport enligt t.ex. GRI:s 

riktlinjer, utan istället valt att kommunicera på sin hållbarhetsplattform: okorkat.se. Samtidigt 

som organisationen prioriterar att lägga sina resurser på att faktiskt bedriva CSR-arbete, 

snarare än att genomföra ett resurskrävande redovisningsarbete.  

 

På Carlsberg Sveriges hemsida finns det även här ett tydligt hållbarhetsfokus. Under strategi 

kan vi läsa att organisationen har ett djupare syfte genom att ta ansvar och agera hållbart, och 

att de på så sätt skapar värde för aktieägare, medarbetare och samhälle. Detta förtydligas 

genom organisationens syfte: “Vi brygger för ett bättre nu och för en bättre framtid.” 

(Carlsberg Sverige AB, u.å.b.). Organisationens strategi och syfte bidrar alltså även den till 

att förstärka hållbarhetsprofilen som genomsyrar hela Carlsberg Sverige. Vidare menar Anna 

Anderberg (telefonintervju, 9 maj 2017) att ansvarsfull konsumtion är en av de strategiska 

prioriteringar Carlsberg Sverige har inom sitt hållbarhetsarbete. Anna Anderberg 

(telefonintervju, 9 maj 2017) uppger att samtliga tjänstefordon är utrustade med alkolås, 

samtidigt som utbildningar av personalen i sund alkoholkonsumtion sker kontinuerligt och 

Carlsberg Sverige har nolltolerans mot alkohol på jobbet, där inga särskilda skäl föreligger. 

Detta indikerar att företaget genuint har ett genomgående ansvarstagande såväl internt som 

externt. 

 

Carlsberg Sverige presenterar okorkat.se som en social plattform för hållbarhet, där 

organisationen bjuder in till dialog med sina intressenter. Carlsberg Sverige säger att 

inspiration blandas med fakta, ärlighet med kritik och öppenhet med dialog, och att 

okorkat.se för vissa fungerar som en källa till kunskap och för andra en möjlighet till dialog 

(Carlsberg Sverige AB, u.å.c). Organisationen presenterar mycket information som delas upp 

i olika flikar, där fokus ligger på miljö och socialt ansvar.  

 

När VD Ted Akiskalos pratar om vad hållbarhet betyder för honom förstärks organisationens 

hållbarhetsprofil. Han säger att de vill vara branschens ledare på hållbarhet, men menar att 

hållbarhet är något som vi uppnår tillsammans. Han är också medveten att fastän Carlsberg 

Sverige gör mycket, finns det fortfarande mer att göra (Carlsberg Sverige AB, u.å.d). Det Ted 

Akiskalos säger är ett tydligt exempel på när den underliggande meningen är att framställa 

organisationen i bättre dager. Det kan vidare kopplas till det Carroll (1991) kallar för 

filantropiskt ansvarstagande, då VD:n menar att de gör mer än vad som rimligen kan 

förväntas av företaget och inte heller är nöjd där. 

 

Vidare anger Carlsberg Sverige att de är medvetna om att deras produkter inte är vilka 

produkter som helst och således ställer specifika krav på organisationen. Därav prioriterar de 
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att konsumtion av deras produkter ska ske på rätt sätt och jobbar med mätningar och 

målsättningar för att integrera hållbarhetsperspektivet i hela verksamheten (Carlsberg Sverige 

AB, u.å.e). Som ett resultat av detta prioriterar även företaget sina alkoholfria produkter. De 

säger till och med att de vill få fler svenskar att dricka alkoholfri och alkoholsvag öl 

(Carlsberg Sverige AB, u.å.f). Anna Anderberg (telefonintervju, 9 maj 2017) utvecklar 

resonemanget kring organisationens fokusering på den alkoholfria marknaden då hon menar 

att organisationen alltid vill kunna erbjuda ett alkoholfritt alternativ, och att företaget vill vara 

marknadsledare på alkoholfri öl. De har bland annat investerat i en egen alkoholfri 

produktionslinje, istället för att importerna det alkoholfria sortimentet från koncernen (Anna 

Anderberg telefonintervju, 9 maj 2017).  

 

Carlsberg Sverige producerar även en hållbarhetsfilm som finns att spela upp på okorkat. Här 

presenteras organisationens hållbarhetsarbete överskådligt och kortfattat i visuellt format. 

Filmen består av olika avsnitt, som täcker in stora delar av företagets hållbarhetsarbete 

(Carlsberg Sverige AB, u.å.g). Förutom den sammanhängande filmen presenteras även de 

olika delarna under relevant rubrik på okorkat.se, vilket kan ses som en upprepning i viss 

mån. Detta indikerar tydligt en underliggande mening som handlar om att framställa 

organisationen i bättre dager. Carlsberg Sverige har en således väldigt stark framställning av 

sin organisation som ansvarstagande, vilket gör att organisationen får en väldigt hög 

placering på Y-axeln i studiens analysmodell. 

 

Hela Carlsbergkoncernen följer FNs Global Compacts riktlinjer för hållbart företagande. 

Vidare är Carlsberg Sverige certifierade enligt ISO (International Organization for 

Standardization) 14001 och ISO 9001 samt följer deras system gällande hållbarhet (Carlsberg 

Sverige AB, u.å.h). Carlsberg Sverige har även en tydlig marknadsföringspolicy som utgår 

ifrån ett socialt ansvarstagande utefter riktlinjen “njutning med måtta”. Företaget är måna om 

att sina alkoholhaltiga drycker främst ska framställas som förfriskningar i sociala 

sammanhang eller som måltidsdryck, snarare än något annat. De har producerat en rapport 

för denna policy, där det går att utläsa vad marknadskommunikationen inte får antyda, och i 

vilka sammanhang deras produkter inte skall associeras. Exempel på detta är att 

marknadskommunikationen inte får antyda att deras produkter medför framgång i sociala 

sammanhang, eller att produkterna konsumeras under sportevenemang av utövare (Carlsberg 

Sverige AB, 2014a). Carlsberg Sverige har även tagit fram en rapport för kring de riktlinjer 

organisationen arbetar för gällande ansvarsfull konsumtion. Deras policy består av sex 

centrala områden, vilka är: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val, Vi 

uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion, Vi stödjer ansvarsfulla innovationer, Vi driver en 

ansvarsfull affärsverksamhet, Vi stödjer ansvarsfull marknadskommunikation och Vi främjar 

ansvarsfull konsumtion internt (Carlsberg Sverige AB, 2014b). Vidare beskrivs konkreta 

åtgärder för att följa dessa policys i dokumenten. Detta visar att Carlsberg verkligen är en 

organisation som vidtar handlingar för att bedriva ett ansvarsfullt CSR-arbete. 

 

Carlsberg Sverige verkar för ett samhällsengagemang i närsamhället för ungdomar. De lägger 

ett fokus på lokalsamhället och sponsring för att främja ungdomars utveckling och bidra till 

avhållsamhet. Vidare är organisationen medlem i branschorganisationen Sveriges Bryggerier, 
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vilka genom Bryggarinitiativet arbetar för att bidra till den flyktingsituation som råder i 

Sverige genom att förbättra situationen och öka integrationen (Carlsberg Sverige AB, u.å.i). 

Denna typ av CSR-arbete går att koppla till det filantropiska ansvarstagandet i Carrolls 

(1991) CSR-pyramid då flyktingsituationen inte egentligen har någonting med Carlsberg 

Sverige eller deras verksamhet att göra, men att det ser sin roll som ansvarstagande som 

sträcker sig bortom detta. 

 

Utöver detta samarbetar Carlsberg Sverige även med Prata om Alkohol och Nattvandring 

som bidrar till en ansvarsfull alkoholkultur (Carlsberg Sverige AB, u.å.j). Dessutom har de 

egna engagemang såsom okorkat på festival där de med sitt koncept okorkat och varannan 

Ramlösa tar initiativ för att bidra till en ansvarsfull konsumtion på festivaler och evenemang 

samt årligen finns på politikervecka i Almedalen för att främja en ansvarsfull konsumtion 

(Carlsberg Sverige AB, u.å.k). De har även utvecklat ett samarbete med Harrys restauranger 

som de kallar Vem kör?, där de upplyser om farorna med alkohol och bilkörning (Carlsberg 

Sverige AB, u.å.l). Anna Anderberg (telefonintervju, 9 maj 2017) anger även att 

organisationen genom koncernen har många samarbeten och engagemang både inom Sverige 

och internationellt, som inte presenteras på Carlsberg Sveriges hemsida. Exempel på denna 

typ av aktiviteter är det årligt återkommande evenemanget “Beer responsibility day” och 

samarbetet med “Brewers of Europe”. Tillsammans ger dessa samarbeten och engagemang 

ett tydligt bevis på att Carlsberg Sverige gör mycket och tar ett stort socialt ansvar, där den 

latenta meningen är att informera om sina faktiska handlingar för socialt ansvarstagande. 

Detta resulterar i att Carlsberg Sverige placerar sig mycket högt på X-axeln i studiens 

analysmodell. 

4.1.3. I vilket syfte bedriver Carlsberg Sverige CSR-arbete? 

Som ett av de ledande företagen på Sveriges alkoholmarknad framgår det tydligt från 

Carlsberg Sverige att de vill vara marknadsledare inom hållbarhetsarbete. När VD Ted 

Akiskalos pratar om hållbarhet på okorkat.se säger han följande: 

 

“Vi vill bli branschens ledande företag inom hållbarhet och har definierat det som att vara 

och uppfattas som Sveriges mest ansvarsfulla bryggeri.” (Carlsberg Sverige, u.å.d) 

 

Detta är även något som Anna Anderberg (telefonintervju, 9 maj 2017) tar upp som en del av 

syftet bakom Carlsberg Sveriges gedigna hållbarhetsarbete, och menar att företaget vill vara 

“best in class” när det kommer till hållbarhet. Vidare menar Anna Anderberg (telefonintervju, 

9 maj 2017) att organisationens sociala ansvarstagande är något som växer, samt att 

Carlsberg Sverige sysslar med alkoholproduktion och således måste ta ett stort ansvar. De 

senare argumenten ger stöd för det Jo och Na (2012) säger, nämligen att företag verksamma i 

kontroversiella branscher i högre utsträckning tycks ta ett socialt ansvar. VD Ted Akiskalos 

säger dessutom att Carlsberg Sveriges kunder med all rätt har höga krav och förväntningar på 

företagens sociala ansvarstagande (Carlsberg Sverige, u.å.d), vilket vi även anser skulle 

kunna vara en orsak till varför Carlsberg Sverige bedriver CSR-arbete. 
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Att koppla lönsamhet som en orsak till varför Carlsberg Sverige bedriver CSR-arbete är inte 

lika självklart. Anna Anderberg (telefonintervju, 9 maj 2017) säger att det finns kopplingar 

till lönsamhet i relation till hållbarhet, t.ex. genom kategoritillväxten inom alkoholfri öl. 

Samtidigt som organisationen vill ta ett genuint ansvar för de möjliga skadeverkningar deras 

produkter och deras produktion kan medföra. Anna Anderberg (telefonintervju, 9 maj 2017) 

menar även att ha en aktivt hållbarhetsagenda kan vara ett sätt för organisationen att attrahera 

arbetskraft och att såväl arbetstagare som kunder letar efter organisationer som har liknande 

värderingar som en själv. Bland de mer ekonomiska aspekterna är Anna Anderberg 

(telefonintervju, 9 maj 2017) inne på att ju närmare hållbarhetsfrågorna ligger affärsstrategin, 

desto mer tjänar organisationen på det även om själva investeringarna kan vara kostsamma. 

Men hon menar att investeringen i längden måste löna sig för organisationen. Anna 

Anderbergs argument är lika de som Margolis et al. (2009) för, där de menar att 

organisationer bör syssla med CSR oavsett om det går att koppla det explicit till lönsamhet 

eller ej. Carlsberg Sverige menar att investeringar kan vara dyra, men att det på det ena sättet 

eller det andra betalas tillbaka till organisationen, vilket ligger i linje med Porter och Kramer 

(2006) som ser en hållbarhetsinvestering som ett verktyg istället för en kostnad.  

 

Anna Anderberg (telefonintervju, 9 maj 2017) menar att alla branscher dras med 

ansvarsfrågor vilka skiljer sig åt bransch för bransch. Detta innebär att Carlsberg Sverige som 

verkar inom alkoholbranschen måste ta alkoholfrågan på stort allvar. Hon betonar vikten av 

samarbete tillsammans med olika organisationer och kunder för att verkligen kunna göra 

skillnad. Exempel på denna typ av samarbeten är när Carlsberg Sverige serverar alkoholfria 

produkter på politikveckan i Almedalen, eller när de delar ut gratis Ramlösa under festivaler. 

Vid bland annat dessa tillfällen jobbar Carlsberg Sverige tillsammans med arrangörerna för 

att uppmärksamma riskerna med alkohol och stötta en ansvarsfull konsumtion. 

4.2. Kopparbergs Bryggeri AB 

4.2.1. Introduktion 

Kopparbergs Bryggeri AB är ett publikt aktiebolag på den svenska börsen. Fokus för 

företaget ligger i att tillverka produkter som folket älskar, vilket har gjort företaget till en 

ledande innovatör inom framförallt ciderbranschen. Resultatet av detta är att Kopparbergs 

cider har utvecklats till den mest sålda och exporterade cidern i Sverige. Utöver den mycket 

populära cidern har företaget även ett stort utbud av öl, med ett flertal populära storsäljare 

(Kopparbergs Bryggeri AB, 2017a).  

4.2.2. Kopparbergs CSR-arbete och rapportering 

I Kopparbergs årsredovisning för 2016 framgår det ingenting om något socialt 

ansvarstagande för konsekvenser som kan uppstå vid konsumtion av deras produkter. 

Däremot framställer sig organisationen att vara ansvarstagande ur ett miljöperspektiv. Under 

avsnittet där VD Peter Bronsman har ordet presenteras organisationens nya energicentral på 

sidan sju. Den nya investering som skett i miljöansvarig produktion har medfört att 
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organisationen minskat sina utsläpp med 20 procent (Kopparbergs Bryggeri AB, 2017b). I 

årsredovisningen framställer sig alltså organisationen att vara miljömedvetna och vara 

ansvarstagande inom detta område, men utelämnar helt vidare ansvarstagande. I 

förvaltningsberättelsen presenterar Kopparberg på sidan nio vilken tillståndspliktig 

verksamhet de bedriver, enligt svensk lag (Kopparbergs Bryggeri AB, 2017b). Således 

uppfyller Kopparberg i sin årsredovisning inte mer än vad som krävs av det legala ansvaret i 

Carrolls (1991) modell. 

 

På Kopparbergs hemsida presenteras inget CSR-arbete för hälso- och samhällseffekter. De 

har dock en egen avdelning som kallas “energicentralen”, där organisationens miljöansvar 

och arbetet kring detta framgår. På denna sida framgår det även att Kopparberg har sponsrat 

ett projekt som kallas “klimatklivet” med 15 miljoner kronor samt att organisationen tilldelats 

priser för sitt utomordentliga miljöarbete (Kopparbergs Bryggeri AB, 2017c). Vi finner det 

intressant att organisationen tar ett tydligt miljöansvar i sin produktion och framställer sig 

som att vara ansvarstagande, utan att ens benämna något annat ansvarsområde. 

Organisationen framställer sig inte att vara ansvarstagande överhuvudtaget, för de negativa 

hälso- och samhällseffekter som konsumtion av deras produkter kan uppnå. Således placerar 

sig Kopparberg längst ned på Y-axeln i studiens undersökningsmodell, till följd av total 

utebliven framställning kring socialt ansvarstagande. 

 

I vare sig årsredovisning eller på organisationens hemsida framkommer inte heller några 

indikationer på handlingar eller CSR-aktiviteter utöver energicentralen. Via utförliga 

eftersökningar framgår det dock i medlemslistan för Sveriges Bryggerier att Kopparberg är 

medlem i organisationen. Sveriges Bryggerier är en branschorganisation för svenska 

bryggerier och medlemmarna omfattar ungefär 96% av den totala marknaden (Sveriges 

Bryggerier, u.å.a). Sveriges Bryggerier bedriver visst CSR-arbete, främst genom att de stödjer 

Prata om Alkohol samt att de ställer krav på sina medlemmar om att samtliga följer 

organisationens föreskrifter och riktlinjer gällande bland annat alkoholmarknadsföring 

(Sveriges Bryggerier, u.å.b). En möjlig förklaring till varför Kopparberg själva inte 

kommunicerar går att finna i Arvidssons (2009) studie. Hon belyser att det finns en upplevd 

problematik i hur CSR ska rapporteras bland svenska börsnoterade företag. Kopparbergs 

medlemskap i Sveriges bryggerier gör dock att de i studiens undersökningsmodell tar ett 

minimalt steg på X-axeln. 

4.2.3. I vilket syfte bedriver Kopparbergs CSR-arbete 

Eftersom Kopparberg avböjde att ställa upp på en intervju blir det svårt att analysera varför 

organisationen inte ägnar sig åt socialt ansvarstagande. Då organisationen inte bedriver något 

arbete för socialt ansvarstagande förutom det medlemskapet i Sveriges Bryggerier medför, 

utsätter sig Kopparberg för risk enligt resultatet i studien genomförd av Margolis et al. 

(2009). Organisationen riskerar att drabbas hårt vid ett uppdagande av någon skandal, vilket 

egentligen är ett argument till varför Kopparberg borde ägna sig åt mer CSR-arbete och 

framförallt gällande det sociala ansvarstagandet. 
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Eftersom Kopparberg är börsnoterade och finns på svenska aktiemarknaden är det intressant 

att organisationen inte bedriver mer CSR-arbete än enbart för det miljömässiga. Vi kan anta 

att företaget har en större skala intressenter som är intresserade av vad organisationen gör för 

att ta ansvar, vilket är ett argument till varför Kopparberg borde arbeta med och 

kommunicera CSR. Vidare befinner sig Kopparberg i alkoholbranschen med majoriteten av 

sina produkter vilket gör CSR-arbete relevant, enligt Cai et al. (2011) då företag verksamma i 

kontroversiella branschen har mer vinning att hämta från CSR-arbete. Du och Viera (2012), 

Godfrey et al. (2009) samt Oh et al. (2016) är alla inne på att CSR-rapportering inom 

kontroversiella branscher dras med lägre förtroende och större skepticism hos sina 

intressenter. Detta skulle kunna vara en orsak till varför Kopparberg inte bedriver ett mer 

extensivt CSR-arbete eller framförallt rapporterar mer om CSR. Ännu ett argument som 

skulle kunna förklara varför Kopparberg inte bedriver CSR arbete är att Panwar et al. (2014) 

menar att de skulle kunna ha svårare att uppfattas som legitima i sin CSR, då företaget är 

börsnoterat.  

 

Det Kopparberg gör går att koppla till Carrolls (1991) CSR-pyramid och de grundläggande 

byggstenarna i form av ekonomiskt ansvar och legalt ansvar. Kopparberg går med hög vinst 

och bygger således högt värde för sina aktieägare. De bedriver miljöarbete och lämnar de 

upplysningar som krävs enligt lag, men gör inte så mycket därtill för att påvisa ett etiskt eller 

filantropiskt ansvarstagande. Vi kan anta att aktieägarna är deras största intressenter, och att 

deras intresse är maximal avkastning. Utifrån detta anser vi att Kopparberg ändå borde 

bedriva CSR-arbete, för att generera ännu mer avkastning till sina aktieägare, eftersom Cai et 

al (2011) antyder att företag verksamma i kontroversiella branscher har ännu mer att tjäna på 

extensivt CSR-arbete i förhållande till företag verksamma i andra branscher. 

4.3. Spendrups Bryggeri AB 

4.3.1. Introduktion  

Spendrups Bryggeri AB är ett familjeägt bryggeri med en lång historia som utvecklats till ett 

ledande företag på den svenska alkoholmarknaden. Företaget står idag för cirka en tredjedel 

av den svenska ölmarknaden och har utöver en mycket framgångsrik ölproduktion även andra 

produkter såsom mineralvatten och cider i sitt utbud, samt att de är en stor vinimportör 

(Spendrups Bryggeri AB, 2017a).   

 

4.3.2. Spendrups CSR-arbete och rapportering 

I årsredovisningen för år 2015 presenterar Spendrups under avsnittet förvaltningsberättelse 

kort verksamhetens miljöpåverkan enligt de krav angående rapportskyldighet som ställs i 

ÅRL 6:1 och hänvisar till den separata hållbarhetsredovisningen för mer information kring 

det hållbarhetsansvar företaget tar (Spendrups Bryggeri AB, 2016a). Organisationen väljer 

alltså att presentera sitt hållbarhetsarbete kort redan i årsredovisningen, och ger då i viss mån 

sken av att vara en ansvarstagande organisation. Att de rapporterar sin miljöpåverkan enligt 
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lag är således ett bevis på att företaget tar ansvar för den legala aspekten enligt Carrolls 

(1991) CSR-pyramid.  

 

Utöver den hållbarhetsredovisning som refereras till i årsredovisningen går det även att 

inhämta information om CSR-arbete på Spendrups hemsida. Under olika kategorier och 

rubriker finns sammanfattad information att utläsa om ansvarstagande inom olika områden. 

All information som hämtas härifrån finns presenterade i hållbarhetsredovisningen. 

Spendrups har även producerat en rapport om organisationens affärsetiska kod där 

ställningstaganden och åtaganden inom området hållbar utveckling presenteras. I denna går 

det att finna organisationens interna regler och riktlinjer som medarbetare ska känna till och 

arbeta efter. 

 

Den hållbarhetsredovisning som Spendrups refererar till i årsredovisningen är utförligt gjord 

och är för år 2015 37 sidor lång. Spendrups delar in sitt hållbarhetsområde i fem områden: 

Strategi och Styrning, Miljö, Marknad, Medarbetare och Samhälle, där samhällskapitlet står 

för tre sidor. Rapporten är utformad och framtagen efter GRI:s riktlinjer samt att den är 

tredjepartsgranskad av auktoriserade revisorer (Spendrups Bryggeri AB, 2016b), vilket vi 

anser stärka trovärdigheten i det som rapporteras. Hållbarhetsredovisningen är inte något som 

måste produceras enligt lag, utan kan ses som en indikation på att organisationens 

ansvarstagande sträcker sig bortom enbart det legala ansvaret i Carrolls (1991) modell. 

 

Tidigt i hållbarhetsredovisningen har VD Fredrik Spendrup ordet. Han pratar tydligt om den 

ansvarstagande profil som genomsyrar organisationen och benämner bland annat att 

organisationen har ett stort fokus på den alkoholfria delen av marknaden. På sidan sex i 

högerspalten besvarar Spendrups miljö- och hållbarhetsdirektör tre korta frågor kring 

organisationens hållbarhetsprofil (Spendrups Bryggeri AB, 2016b). På frågan gällande 

medarbetarnas förväntningar på Spendrups hållbarhetsarbete svarar miljö- och 

hållbarhetsdirektör Claes Åkesson följande: 

 

“Vi ska vara branschens bästa bolag, även på hållbarhet. Vi vet att våra ägare och våra 

medarbetare är måna om detta, och stolta över allt vi gör på området.” (Spendrups Bryggeri 

AB, 2016b, s.6) 

 

Både Fredrik Spendrup och Claes Åkesson poängterar att Spendrups är och ska vara ett 

väldigt CSR-medvetet företag. Den latenta meningen i Spendrups rapportering tolkas då som 

att företaget framställer sig som en ansvarstagande organisation. För studiens analysmodell 

indikerar detta att Spendrups Bryggeri AB framställer sig på en hög nivå på Y-axeln. 

 

Den positiva framställningen som målas upp får uppbackning genom konkreta beskrivningar 

kring det CSR-arbete som bedrivs. På sidan sju i hållbarhetsredovisningen konkretiserar 

Spendrups att de engagerar sig i en rad olika organisationer som engagerar sig i frågor som 

bland annat rör samhällsansvar. Exempel på dessa är Sveriges Bryggerier och Alcohol 

Update Forum. Spendrups är även väldigt tydliga i att följa branschens rekommendationer 

kring alkoholmarknadsföring då de inte gör några marknadsaktiviteter som riktar sig till 
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personer under 25 år. Detta och mycket annat arbete gör att Spendrups år 2015 placerar sig 

bäst av bryggeriföretagen i Nordens största varumärkesundersökning om hållbarhet, 

“Sustainable Brand Index” (SBI). 

 

Under avsnittet “Samhälle” framgår det vad Spendrups gör för att ta ansvar för samhällets 

välmående. För att minska de negativa skadeverkningarna som alkoholkonsumtion medför 

stödjer de ett antal organisationer. Dessa organisationers logotyper presenteras på sidan 23 i 

hållbarhetsredovisningen och en kortare information kring verksamheterna ges på sidan 25. 

Dessa organisationer är Ung Företagsamhet, Årets Kock, Fryshuset, Nattvandrare, 

Maskrosbarn och Prata om Alkohol. De flesta av dessa organisationer har ett starkt fokus på 

ungdomar vilket Claes Åkesson (telefonintervju, 27 april 2017) anger vara ett medvetet val 

organisationen gjort för att prioritera sponsoraktiviteter vid utgallringen av 

sponsorsförfrågningar. Vidare berättar Claes Åkesson att hållbarhet och lokalsamhället 

tillsammans med ungdomars välbefinnande är de områden som det sociala ansvarstagandet i 

Spendrups fokuserar på.  

 

I hållbarhetsredovisningen ges enbart en kortare förklaring av vad dessa samarbeten konkret 

innebär samt vilket arbete organisationerna bedriver. Trots redovisningens omfång ges det en 

ytlig inblick i det faktiska arbetet. Förutom de samarbeten som presenteras i 

hållbarhetsredovisningen samarbetar Spendrups med bland annat BRIS, Stadsmissionen, 

flertalet lokala engagemang och evenemangssponsring (Claes Åkesson telefonintervju, 27 

april 2017). En anledning till varför dessa typer av engagemang inte återfinns i 

hållbarhetsredovisningen eller på företagets hemsida menar Claes Åkesson (telefonintervju, 

27 april 2017) är för att organisationen brukar skilja på sponsring och ren välgörenhet då 

sponsring till skillnad från välgörenhet ofta har krav på någon slags motprestation. Vidare är 

även Claes medveten om att det kan finnas risker med att rapportera för mycket, då han anger 

att de inte vill skryta för mycket om sina samarbeten. Han betonar även att det sker en intern 

diskussion kring hur mycket och vad som ska rapporteras. I vår mening tyder Claes svar på 

att Spendrups är medvetna om risken med att bli ett så kallat “Greenwash-brand”, vilket 

ligger i linje med Pohl och Tolhurst (2011) men framförallt Arvidsson (2009) som menar att 

svenska företag har svårt att finna validitet i sitt CSR-arbete och som ett resultat av detta varit 

restriktiva i rapporteringen.  

 

Samtidigt menar Claes Åkesson (telefonintervju, 27 april 2017) att CSR-arbete är ett bra 

internt kvalitetsverktyg och att det bland annat ligga på rätt sida om lagen och inte uppfattas 

som en oetisk organisation. Spendrups är då även i viss mån medvetna om de risker som att 

uppfattas som ett så kallat “Shy-brand” (Pohl & Tolhurst, 2011) medför. Således bedriver 

Spendrups en hög grad av CSR-arbete varav en del ej rapporteras, samtidigt som de 

framställer sig som en ansvarstagande organisation. Detta gör höga resultat på båda axlarna i 

denna studies analysmodell, men där de bedriver lite mer CSR-arbete än vad som faktiskt 

rapporteras.  

 



36 
 

4.3.3. I vilket syfte bedriver Spendrups CSR-arbete? 

Spendrups säger tydligt att de vill vara störst och bäst i form av ansvarstagande inom 

alkoholbranschen. Detta går att utläsa i deras hållbarhetsrapportering, affärsetiska kod likväl 

som deras hemsida. Under fliken miljö och hållbarhet går det att utläsa följande citat: 

 

“Spendrups ska vara det bästa dryckesföretaget på marknaden. Detta innebär att vi måste 

sträva efter att också vara det mest ansvarstagande företaget.” (Spendrups Bryggeri AB, 

2017b) 

 

Claes Åkesson (telefonintervju, 27 april 2017) menar att det finns två huvudsakliga orsaker 

till varför Spendrups bedriver CSR-arbete. Det första är att företagsledningen och ägarna vill 

att företaget utöver att ligga på rätt sida om lagen, dessutom ska vara ett föredöme och ligga i 

framkant samt agera proaktivt. Den andra huvudsakliga orsaken är att kunder också ställer 

mer önskemål och krav på organisationens ansvarstagande, och att dessa krav måste mötas. 

Claes Åkesson (telefonintervju, 27 april 2017) betonar även att Spendrups vill bedriva CSR-

arbete av eget bevåg, då det bland annat är en bra arbetsmetod internt.  

 

Claes Åkesson (telefonintervju, 27 april 2017) är medveten om att Spendrups är verksamma i 

en kontroversiell bransch och att de måste anpassa sig efter branschens krav. Han menar att 

varje bransch har fokuspunkter inom sina ansvarsfrågor som bör beaktas, och att alkoholen 

och dess bieffekter är en sådan för Spendrups. Han påpekar även att det inte bara är 

kontroversiella branscher som har ansvarskrav på sig, utan att alla branscher har en viss 

kravbild på sig, men kraven i sig skiljer sig åt mellan branscherna. Claes Åkesson 

(telefonintervju, 27 april 2017) anser att ansvarstagandet för organisationer inom 

alkoholbranschen sträcker sig längre än de generella områden som miljö och arbetsmiljö. 

Spendrups CSR-arbete innefattar just det som Claes Åkesson benämner, ett ansvarstagande 

kring de negativa samhälls- och hälsoeffekter som företagets produkter kan orsaka. 

 

I telefonintervjun förtydligar Claes Åkesson (27 april 2017) att det krävs mycket arbete och 

resurser för att framställa de dokument och den information företaget förmedlar kring sitt 

hållbarhetsarbete. Detta kan ses som en nackdel med hållbarhetsarbetet och 

hållbarhetsredovisning, men Claes Åkesson (telefonintervju, 27 april 2017) anser att detta är 

en nödvändig uppoffring, och menar vidare att fördelarna överväger nackdelarna med 

Spendrups CSR- och hållbarhetsarbete. Han anser att CSR-arbetet kan användas som en 

riskminimeringsstrategi, vilket ligger i linje med det Margolis et al. (2009) finner i sin studie. 

Intervjuobjektet uppmärksammar även att Spendrups CSR-arbete kan leda till 

marknadsfördelar. Han säger att företaget via detta arbete kan visa sina kunder att de är 

snabbare, mer transparenta och således har en högre trovärdighet än sina konkurrenter (Claes 

Åkesson, telefonintervju 27 april 2017), vilket överensstämmer med vad Porter och Kramer 

(2006) argumenterar för.  

 

Vidare ser Claes Åkesson (telefonintervju, 27 april 2017) på hållbarhetsredovisningen i sig 

som ett hjälpmedel för kundvård snarare än ett marknadsföringsobjekt och att 
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hållbarhetsredovisningen inte når ut till den breda massan, men fungerar väl som 

kommunikationsmedel att hänvisa till för de intressenter som vill ha information. Han menar 

att hållbarhetsredovisningen hjälper Spendrups att vara öppna, snabba och transparenta när 

det kommer till hållbarhetsfrågor. De viktigaste intressenterna Claes Åkesson 

(telefonintervju, 27 april 2017) tar upp är kunder och konsumenter, men även medarbetare 

leverantörer och ägare. På frågan om vilken aktör som har störst kraft att påverka Spendrups, 

menar Claes Åkesson (telefonintervju, 27 april 2017) att det är lagstiftarna som har mest 

makt, men att det är kunder och konsumenter som ger Spendrups existensberättigande och 

således ses som viktigast. 

 

Då Spendrups har mycket andra produkter än bara alkoholhaltig dryck anger Claes Åkesson 

(telefonintervju, 27 april 2017) att systembolaget inte ens står för hälften av organisationens 

omsättning. Trots detta anser han att systembolaget är en viktig kund, som under senare tid 

börjat ställa högre krav på sina leverantörer. Intressant är att andra kunder som 

dagligvaruhandel, restaurang- och hotellkedjor långt tidigare ställt mer långtgående krav än 

vad systembolaget gjort enligt Claes Åkesson (telefonintervju, 27 april 2017). Han utvecklar 

och säger att Spendrups inte på något sätt kan gömma sig bakom det digra CSR-arbete 

systembolaget driver, då de inte är en renodlad alkoholproducent. Dessutom är han inne på att 

det ansvarstagande svenska bryggerier tar skiljer sig åt från de internationella konkurrenterna 

som verkar i länder utan alkoholmonopol. Han anser där att de utländska bryggerierna tar ett 

större ansvar kring en sund alkoholkultur eftersom alkoholen är mer lättillgänglig. I länder 

utan alkoholmonopol bedriver alkoholproducenterna mycket kampanjer med fokus på 

minderårigas konsumtion och alkoholkonsumtion i samband med bilkörning (Claes Åkesson, 

telefonintervju, 27 april 2017). 

4.4. The Absolut Company AB 

4.4.1. Introduktion 

The Absolut Company AB är ett svenskregistrerat företag med utländska ägare i form av 

alkoholjätten Pernod Ricard som finns noterade på den franska aktiemarknaden. Företaget 

tillhandahåller några av de världsledande produkterna inom spritmarknaden, med bland annat 

den enskilt största exporterade produkten inom matkategorin i Sverige (The Absolut 

Company AB, u.å.a).  

4.4.2. The Absolut Companys CSR-arbete och rapportering 

På sidan fem i sin årsredovisning för år 2016 har The Absolut Company i 

förvaltningsberättelsen en underrubrik som lyder “Vårt ansvar rörande alkohol”. Här återges 

vad organisationen gör för att motverka överdriven samt olämplig konsumtion. Företaget 

exemplifierar att de samarbetar med Prata om Alkohol, Fryshuset och Nattskiftets volontärer. 

Företaget betonar även att de avser att leva upp till koncernens etiska koder samt att de på 

flaskorna förmedlar budskap om ansvarsfull konsumtion som avråder gravida och människor 

i trafiken att avstå från alkohol. Därefter nämner de att det på hemsidor finns mer information 
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kring alkoholkonsumtion. På sidan sex i årsredovisningen presenteras organisationens 

miljöansvarstagande under en egen rubrik där de återger företagets miljöarbete. Detta avsnitt 

avslutas med att organisationen presenterar de tillståndspliktiga och ansvarspliktiga 

produktioner de bedriver i enlighet med miljöbalken (The Absolut Company, 2017). The 

Absolut Company följer alltså det legala ansvaret i Carrolls (1991) CSR-pyramid. I 

årsredovisningen anser vi att The Absolut Company profilerar sig som ett väldigt 

ansvarstagande företag, där de har ett tydligt fokus på det sociala ansvaret och framförallt 

skadeeffekterna av felaktig konsumtion. Detta ger organisationen fog för att de tar ett etiskt 

ansvar, och i viss mån även filantropiskt ansvar enligt Carrolls (1991) CSR-pyramid. 

 

The Absolut Company har ingen separat hållbarhetsrapport. Paula Eriksson (telefonintervju, 

9 maj 2017) nämner att de i dagsläget rapporterar sitt CSR-arbete till moderbolaget Pernod 

Ricard som i sin tur producerar en diger hållbarhetsredovisning. Vidare menar hon att The 

Absolut Company har ambitioner att genomföra en egen hållbarhetsredovisning, då de anser 

att det är ett väldigt viktigt ämne. I nuläget presenterar de sitt ansvarstagande under ett stort 

avsnitt på sin hemsida under fliken sustainability. Inom detta avsnitt finns underrubriker som 

responsible drinking, protect our planet, empower our employees och community. Under 

huvudrubriken förs en dialog om hur hållbarhet och ansvar är värden som är centrala för 

organisationen. De menar att alla människor och alla organisationer har ansvar för att agera 

hållbart (The Absolut Company, u.å.b). De pratar om passion för framgång och framställer 

sig som ansvarstagande, även om de betonar att de anser det vara något självklart för 

samhället samtliga aktörer. 

 

Under fliken responsible drinking talar organisationen om värderingar som finns inom The 

Absolut Company och dess individer. De skriver även tydligt om vilka samarbeten de 

bedriver och hur detta konkret går till. De punktar till och med upp dessa så att läsaren snabbt 

och översiktligt ska kunna få information om organisationens CSR-arbete. Under avsnittet 

genomförs ett flertal intervjuer med olika personer inom organisationen och deras 

erfarenheter av CSR, samt intervjuer med personer från deras samarbetsorganisationer. Även 

ett antal videoklipp med högt uppsatta personer inom The Absolut Company finns under 

denna flik, där dessa får ge sin personliga syn på vad ordet responsibility betyder för dem 

(The Absolut Company, u.å.c). Mängden text som finns under denna flik är väldigt 

omfattande. Vi märker att organisationen tar det sociala ansvaret på allvar, och att de även 

vill förmedla detta. Vi finner dock en problematik i att mycket av den informationen som 

förmedlas återupprepas löpande under flera olika stycken, vilket leder till att det till viss mån 

känns tjatigt och upprepande. Enligt Pohl och Tolhurst (2011) uppstår risken med detta att 

företaget fastnar i en så kallad “Greenwash Trap-Door” då företaget kommunicerar sin CSR 

väldigt intensivt. Den underliggande meningen är här att tydligt framställa sig som en 

ansvarstagande organisation.  Resultatet av detta är att The Absolut Company placerar sig 

högt upp på Y-axeln i studiens analysmodell. 

 

Paula Eriksson (telefonintervju, 9 maj 2017) anger att CSR-arbetet The Absolut Company 

bedriver börjar internt. Hon uppger att organisationen har tydliga riktlinjer för hur alkohol 

ansvarsfullt ska konsumeras och hur dess anställda ska agera föredömen, till exempel när de 
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organiserar events, håller tastings eller representerar. Paula Eriksson (telefonintervju, 9 maj 

2017) berättar även att The Absolut Company genomför utbildningar årligen för hur företaget 

arbetar med ansvarsfrågor. Hon menar att interna system och processer finns för att 

säkerställa att dessa följs och att ribban sätts väldigt högt internt. Paula Eriksson 

(telefonintervju, 9 maj 2017) uppger även att företaget bedriver ansvarsprogram för dess 

återförsäljare inom restauranger, barer och butiker men att dessa bedrivs genom systerbolaget 

som även sköter distributionen av produkterna. 

 

The Absolut Company bedriver även CSR-arbete externt. Förutom att samarbeta med Prata 

om Alkohol, Fryshuset och Nattskiftet är företaget dessutom medlem i svenska Sprit- och 

vinleverantörsföreningen (SVL). SVL är en branschorganisation för svenska importerar och 

tillverkare av vin och sprit och representerar 90% av den legala vin- och spritmarknaden i 

Sverige (Sprit och vinleverantörsföreningen, u.å.a). SVL arbetar likt Sveriges Bryggerier med 

socialt ansvarstagande för dess medlemsorganisationer och driver flera projekt för att öka 

branschens ansvar gällande framförallt riskbruk och missbruk (Sprit och 

vinleverantörsföreningen, u.å.b). 

 

The Absolut Companys agerande för socialt ansvarstagande stannar inte här. De har till och 

med tagit fram en mobilapp kallad “Buddy Check” för att hjälpa vänner hålla reda på 

varandra, och att göra mogna val kring alkoholkonsumtion och grupptryck. Vidare har även 

moderbolaget Pernod Ricard i Frankrike lanserat en app för ansvarsfull konsumtion som 

håller koll på hur mycket användaren har druckit och varna denna ifall denne konsumerat för 

mycket (The Absolut Company, u.å.c). Således tar organisationen ett ansvar, vilket backar 

upp deras nästintill överdrivna framställning om sig själva som ansvarstagande. I modellen 

placerar sig The Absolut Company i och med detta högt upp även på X-axeln, även om det 

inte är riktigt samma höjd som på Y-axeln. Detta till följd av att den latenta meningen mer 

tolkas som att framställa organisationen som ansvarstagande än att informera om det faktiska 

CSR-arbetet. 

4.4.3. I vilket syfte bedriver The Absolut Company CSR-arbete 

Som ett stort ledande globalt företag vill The Absolut Company ta ansvar för de 

skadeverkningar som kan uppstå vid konsumtion av företagets produkter. På organisationens 

hemsida under avsnittet “sustainability” går det att utläsa följande citat: 

 

“We believe that with great brands comes great responsibility. Taking responsibility is a way 

of building competitive advantage and achieving sustainable business success.” (The Absolut 

Company, u.å.b) 

 

Det framgår tydligt av citatet ovan att företaget anser att de bör ta ett större ansvar, eftersom 

de är ett stort varumärke på alkoholmarknaden. Vi kan även explicit koppla andra meningen 

av citatet ovan till tydliga syften för varför organisationen bedriver ansvarsarbete. The 

Absolut Company är inne på precis samma spår som Porter och Kramer (2006) om att CSR-

arbete leder till konkurrensfördelar. Vidare är även citatet en indikation på att organisationen 
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anser att CSR-arbete bidrar till lönsamhet över tid, vilket både Flammer (2013) och 

Tsoutsoura (2006) menar på i sin forskning. Vi anser att det tydligt framgår att det finns 

företagsekonomiska incitament kring varför The Absolut Company bedriver CSR-arbete 

eftersom de explicit anger affärsmässiga fördelar redan på förstasidan av organisationens 

hållbarhetsavsnitt. 

 

Paula Eriksson (telefonintervju, 9 maj 2017) uppger att de är väldigt begränsade i sina 

marknadsföringsmöjligheter på grund av alkoholhalten i sin produkt har en kraftig reglering 

att anpassa sig till. Hon menar att företaget är väldigt måna om vilka de når ut till i sin 

marknadsföring samtidigt som de efterlever och har stor respekt för regleringens villkor 

vilket gör att det blir en stor del av företagets ansvarstagande. Paula Eriksson (telefonintervju, 

9 maj 2017) uppger att internationellt sett betraktas bilförare, gravida och ungdomar som 

riskgrupper för alkoholkonsumtion. Av dessa grupper menar hon att The Absolut Company i 

Sverige valt att arbeta förebyggande gentemot unga, då arbetet här inte kommit lika långt 

som för de andra riskgrupperna. Utifrån Carrolls (1991) modell kan vi tydligt se att 

organisationen betonar vikten av att uppfylla sitt etiska ansvar, framförallt i sin 

marknadsföring. Paula Eriksson (telefonintervju, 9 maj 2017) menar att ett stort 

ansvarstagande är att se till att rätt personer tar del av organisationens marknadsföring, och 

därför följer de 70/30-regeln när det kommer till vilka kanaler de väljer att marknadsföra sig 

i. Hon menar att det finns etiska riktlinjer kring företagets marknadsföring och en lång lista 

av saker de väljer att inte kommunicera. 70/30-regeln innebär att 70 procent av mottagarna 

för marknadsföringen ska vara 25 år eller äldre. 

 

Paula Eriksson (telefonintervju, 9 maj 2017) menar att ansvar är något som organisationen 

verkligen vill ta och att jobba för de olika intressegrupper de har. Hon nämner att det finns 

flera olika intressenter som de måste ta hänsyn till, och att det inte går att enbart tillgodose 

aktieägarnas intressen. Hon menar att The Absolut Company vill ta hänsyn till anställda, 

konsumenter, partners och samhällena vid sina produktionsanläggningar bland annat. Detta 

ligger i linje med det Freeman (2010) säger om att CSR är ett sätt att skifta fokus från 

aktieägarperspektiv till intressentperspektiv med fler och bredare intressentgrupper. Paula 

Eriksson (telefonintervju, 9 maj 2017) är även medveten om att alla branscher har sina 

områden för ansvarstagande där fokuspunkterna skiljer sig åt. Hon menar att det är självklart 

för The Absolut Company att förespråka att alkoholhaltiga drycker ska konsumeras med 

måttfullhet, och att CSR-arbetet bör anpassas efter de produkter organisationen tillverkar. 

4.5. Klassificering av studieobjekt i analysmodell 

Nedan presenteras studieobjekten i undersökningen och analyseras utefter analysmodellen. 

Företagen är placerade baserat på studiens resultat kring hur väl organisationerna framställer 

sig som ansvarstagande i deras CSR-rapportering och i vilken utsträckning de faktiskt 

bedriver CSR-arbete för socialt ansvarstagande. 
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Figur 4: Klassificering av studieobjekten i bearbetad modell av “Classification of corporate brands 

in the CSR area (Pohl & Tolhurst, 2011). 

 

Kopparberg placerar sig väldigt lågt på båda axlarna i modellen. Organisationen framställer 

sig inte som att vara socialt ansvarstagande överhuvudtaget, men organisationen är ändå 

medlem i Sveriges bryggerier. Sveriges bryggerier arbetar med vissa projekt som berör 

socialt ansvarstagande, och således kan Kopparberg ändå anses att arbeta med CSR i en 

mycket liten grad. Detta medlemskap är inget som Kopparberg själva informerar intressenter 

om via deras redovisningar och hemsida, vilket gör att organisationen placeras under 

passformslinjen och ett litet steg ut mot att vara ett så kallat “Shy-brand”. Det är dock möjligt 

att Kopparberg gör mer än vad som framgår, men eftersom de valde att avböja intervju finns 

det ingen information kring detta att tillgå. Skulle det visas sig att Kopparberg genomför mer 

arbete för socialt ansvarstagande, än vad som framkommit i studiens undersökning flyttas 

placering än mer mot att vara ett “Shy-brand”. 

 

Spendrups placeras även de under passformslinjen, däremot både framställer de sig själva 

som mer ansvarstagande och är faktiskt mer ansvarstagande än Kopparberg. Organisationen 

bedriver flera samarbeten med flera till antalet olika organisationer och verksamheter. På 

Spendrups hemsida och hållbarhetsredovisning presenteras de största handlingarna 

organisationen genomför för att påvisa ett socialt ansvarstagande. Men efter en intervju med 

Claes Åkesson på Spendrups framkommer det att företaget gör mer saker än vad som 

presenteras i deras redovisning. Spendrups föredrar att inte skryta med sitt CSR-arbete och 

framställer sig som ansvarstagande till en viss grad, men det faktiska arbetet sträcker sig 

längre än detta. Således hamnar organisationen precis under passformslinjen, eftersom att 

Spendrups gör mer för att ta ett socialt ansvar än vad de presenterar.  
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The Absolut Company bedriver även de visst CSR-arbete, även om det är i en mindre 

utsträckning än vad Spendrups gör. De samarbetar med ett antal organisationer i Sverige, 

men inte riktigt lika många som Spendrups, även om det framgår från intervjun med Paula 

Eriksson att The Absolut Company ensamma och tillsammans med moderbolaget Pernod 

Ricard bedriver ett extensivt CSR-arbete internationellt. Denna klassificering baseras enbart 

på det svenska företagets CSR-arbete, och detta gör att organisationen bedriver mindre 

faktiskt CSR-arbete än Spendrups. The Absolut Company framställer sig att vara väldigt 

ansvarstagande via dess hemsida. Ställer vi detta mot de faktiska handlingar som företaget 

vidtar på den svenska marknaden placeras de strax över passformslinjen i analysmodellen. I 

framställning skiljer sig The Absolut Company åt från Spendrups då de har en 

marknadsföringsliknande struktur där det tydligt presenteras allt de gör och i viss mån 

upprepar sig. Spendrups å andra sidan är mer försiktiga och sakliga i sin presentation av sitt 

CSR-arbete, då detta sker genom en hållbarhetsredovisning producerad i enlighet med 

internationella standarder. The Absolut Companys placering strax ovanför passformslinjen 

gör att de rör sig mot den riskfyllda “Greenwash-zonen”. 

 

Högst resultat på båda axlar för studien är Carlsberg Sverige. Detta till följd av att de 

framställer sig som att vara väldigt ansvarstagande samtidigt som det genomsyrar hela 

organisationen och mängden CSR-arbete som bedrivs är mycket hög. Det finns ett tydligt 

fokus från organisationen, om att de vill vara ansvarstagande och att hållbarhetsprofilen är en 

central strategisk del av verksamheten. De har ett väldigt ansvarsfullt förhållningssätt till 

alkoholen internt, och bedriver flertalet utförliga CSR-handlingar. De samarbetar med flest 

organisationer av studieobjekten i undersökningen och har ett genuint CSR-tänk långt utöver 

det enbart legala. De presenterar all denna information på sin hemsida okorkat.se som de 

uppger vara en social plattform. De har väldigt utförlig information och är de tydliga och 

transparenta kring sin ställning till hållbarhet. Carlsberg Sverige framställer hållbarhet att 

vara en fundamental del av organisationens verksamhet, och har tydliga policys och riktlinjer. 

Således får vi en uppfattning om att de skulle vara väldigt ansvarstagande av att kolla på 

deras hållbarhetshemsida, vilket de har de faktiska handlingar att backa upp med. Till följd av 

den höga graden av framställning och det extensiva CSR-arbetet placeras Carlsberg Sverige 

på passformslinjen med höga resultat på båda axlarna. De är således enligt modellen ett 

“CSR-brand” vilket är det som eftersträvas med CSR-arbete. En anledning till att 

organisationen klassas här är att de inte är nöjda med sitt arbete, utan att de kontinuerligt 

arbetar för att utveckla ansvarstagandet samt att de har ett fokus på att genomföra detta 

tillsammans med andra aktörer för att verkligen kunna göra skillnad. Moderbolaget Carlsberg 

Group är en av de största aktörerna på den globala alkoholmarknaden och har utöver ett 

tydligt hållbarhetsfokus även producerat en väldigt utförlig hållbarhetsredovisning. Det är 

mycket möjligt att moderbolagets CSR-inriktning har smittat av sig på Carlsberg Sverige och 

kan förklara deras utomordentliga prestation på CSR-fronten. 

 

De olika organisationernas ansvarstagande går även att koppla till Carroll (1991) som talar 

om ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt ansvarstagande. Tittar vi på Kopparberg 

uppfyller de grundpelarna, det vill säga att de tar ett ekonomiskt och legalt ansvar som 

egentligen är krav för att organisationer ska kunna verka. The Absolut Company, Carlsberg 
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Sverige och Spendrups tar även ett klart etiskt ansvar, förutom det ekonomiska och legala 

ansvaret. Organisationerna tar ansvar för de skadeverkningar deras produkter kan framkalla 

och andra negativa effekter som kan kopplas till deras verksamhet. Vi kan även argumentera 

för att dessa organisationer är inne och snuddar på ett filantropiskt ansvarstagande. Detta 

eftersom de i vissa fall gör mer än vad som förväntas, och ansvarstagandet sträcker sig 

bortom organisationens huvudsakliga verksamhet. 

4.6. Jämförande Analys 

Det enda företaget i studien som producerar en egen separat hållbarhetsredovisning är 

Spendrups. Carlsberg Sverige och The Absolut Company har inga egna separata 

hållbarhetsrapporter, utan det sköts istället centralt av deras moderbolag, Carlsberg Group 

respektive Pernod Ricard. Kopparberg har däremot ingen separat hållbarhetsredovisning, vare 

sig för miljö eller för socialt ansvar. Det framgår i de tre telefonintervjuerna som 

genomfördes med Spendrups, Carlsberg Sverige och The Absolut Company att de vill 

producera separata hållbarhetsredovisningar. Spendrups har en separat hållbarhetsredovisning 

i dagsläget, som hållbarhetsdirektör Claes Åkesson tydligt poängterar att vara resurskrävande 

i såväl tid som pengar. Han menar dock att den ekonomiska uppoffringen är värd det, då det 

är ett bra verktyg för kvalitetssäkring både internt och externt. Samtidigt menar Carlsberg 

Sverige att även de är medvetna om att det är ett resurskrävande arbete att framställa en 

hållbarhetsredovisning. I dagsläget har de därav valt att lägga sina resurser på faktiskt CSR-

arbete istället för att producera en hållbarhetsredovisning, även fast det är något som de 

skulle vilja göra. The Absolut Company uppger även de att de vill framställa en 

hållbarhetsredovisning, och att de faktiskt är i fas med att göra detta eftersom att de tycker det 

är en väldigt viktig del av sitt hållbarhetsarbete.  

 

Dessa ambitioner som studieobjekten har om att framställa egna hållbarhetsredovisningar och 

rapportera tydligare ligger i linje med vad Killian och Hennings (2014) säger om att 

organisationer verksamma i kontroversiella branscher har en tendens att rapportera mer CSR. 

Författarnas argument får vidare stöd av att Spendrups, Carlsberg Sverige och The Absolut 

Company väljer att tydligt kommunicera mycket information kring hållbarhetsarbete, även 

om alla i nuläget inte gör det via en separat hållbarhetsredovisning. Detta ger stöd för det 

Elving et al. (2015) uppger om att CSR ofta förknippas med begreppen transparens och 

ansvarstagande. Just transparensen hos Spendrups, Carlsberg Sverige och The Absolut 

Company stödjer det både Du och Viera (2012) samt Gray (2006) säger om att företag idag är 

mer benägna att frivilligt presentera information om sin prestation inom miljö- och socialt 

ansvarstagande. 

 

Resultaten av studien på Kopparberg går emot vad ovan nämnda studier säger. Kopparberg 

tar väldigt lite socialt ansvar för sina produkter vilket kan vara en förklaring till varför de inte 

har någon hållbarhetsinformation, förutom energicentralen på sin hemsida som enbart berör 

miljöfrågor. Vidare är det intressant att Kopparberg är börsnoterade på den svenska 

aktiemarknaden och därav borde transparens och ansvarstagande vara viktigt för 

organisationen. Arvidsson (2009) kommer med en möjlig förklaring till detta, då 
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respondenterna i hennes studie uppger att rapportera CSR är en svår uppgift, och att det finns 

en rädsla kring hur marknaden tar till sig informationen som rapporteras. Detta ligger i linje 

med Bachmann och Ingenhoffs (2016) slutsatser om att CSR-rapportering dels är ett medel 

för att uppnå legitimitet, men att det även kan leda till att intressenter finner sig skeptiska till 

CSR-arbetet. Intressant är att Panwar et al (2014) menar att börsnoterade bolag har högre 

förväntningar på sig gällande CSR, men att de även har svårare att uppnå legitimitet i sin 

CSR-rapportering. Detta skulle kunna vara argument till varför just Kopparberg som 

börsnoterade i Sverige väljer att inte presentera något socialt ansvar.   

 

Av de tre företagen som bedriver utförligt CSR-arbete är det enbart Spendrups som 

producerar en separat hållbarhetsredovisning och denna utförs i enlighet med GRIs riktlinjer. 

Carlsberg Sverige berör även i telefonintervjun med Anna Anderberg (9 maj 2017) att de i 

dagsläget inte har någon hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer, men att detta 

eftersträvas i framtiden. Vidare har även moderbolaget Carlsberg Group utfört sin 

hållbarhetsredovisning efter GRIs riktlinjer, vilket det då förefaller sig rimligt att 

dotterbolaget skulle följa liknande standarder ifall de producerade en egen 

hållbarhetsredovisning. Vi kan således, om än väldigt försiktigt, dra likheter till det 

Frostenson (2015) säger om att GRIs riktlinjer är accepterade för hållbarhetsredovisning 

världen över och även det Nilsson och Spetz (2016) indikerar om att GRIs riktlinjer efterföljs 

i Sverige. Ett argument till varför det förefaller sig vara populärt att följa GRIs riktlinjer vid 

utförande av hållbarhetsredovisningar kan ligga i det som Arvidsson (2010) uppger, nämligen 

att om det är möjligt att mäta och bedöma CSR-prestation, så ökar även trovärdigheten för 

organisationen. Vidare är både Spendrups och Carlsberg Sverige certifierade av ISO, vilket 

även det ökar trovärdigheten och jämförbarheten i deras CSR-arbete. 

 

Arvidsson (2009) argumenterar för en ökad jämförbarhet mellan organisationer och branscher 

när det kommer CSR och rapportering. Vi önskar i enlighet med Arvidsson (2009) att fler 

företag skulle använda de riktlinjer som finns, exempelvis GRI då det hade underlättat 

jämförbarhet mellan olika organisationer. I vår studie var detta inget undantag, utan det visas 

att det till och med inom samma bransch kan skilja sig stort hur CSR-rapportering utformas. 

Detta utmärks genom att Spendrups presenterar en separat hållbarhetsredovisning samt 

kortfattat på företagets hemsida, Carlsberg Sverige gör det på en separat hållbarhetshemsida 

medan The Absolut Company presenterar informationen under ett eget avsnitt på sin 

hemsida. Rapporteringen skiljer sig åt markant mellan organisationerna, och ger stöd för 

Cuganesan et al. (2010) som menar att såväl användandet och redovisningen av CSR varierar 

mellan organisationer.  

 

Det ska även tas i beaktning att organisationerna i denna studie till viss del skiljer sig åt i 

vilka produkter de producerar, där The Absolut Company producerar starksprit medan de 

övriga i första hand brygger öl och cider. Detta är något som poängteras under 

telefonintervjun med Paula Eriksson (9 maj 2017) då hon säger att regleringen kring 

marknadsföring är tuffare för The Absolut Company än för mer lågalkoholhaltiga produkter. 

Detta stöds även av Anna Anderberg (telefonintervju, 9 maj 2017) som menar att öl och 



45 
 

starksprit är olika typer av produkter. Hon menar att Carlsberg Sverige kan och vill erbjuda 

alkoholfria alternativ som en del av sitt ansvarstagande till skillnad från spritproducenter. 

 

Det är inte bara mellan olika organisationer som CSR-rapporteringen skiljer sig åt, utan det 

tycks dessutom vara fallet mellan olika branscher. I samtliga tre intervjuer som genomfördes 

ville inte någon kännas vid en högre kravbild på alkoholbranschen bara för att den 

klassificeras som kontroversiell. Samtliga respondenter var istället inne på att varje bransch 

brottas med sina speciella frågor och fokuspunkter, vilket för alkoholbranschen innebär 

framförallt ansvarsfull konsumtion och arbete kring alkoholens skadeeffekter. Detta 

exemplifieras av Claes Åkesson (telefonintervju, 27 april 2017) som uppger att djuretik är en 

viktig ansvarsfråga inom mejeribranschen samt av Paula Eriksson (telefonintervju, 9 maj 

2017) som menar att barnarbete och arbetsvillkor är viktiga frågor för klädföretag som har 

produktion i utvecklingsländer. Detta får stöd av Sweeney och Coughlan (2008) som 

konkluderar att innehållet i CSR-rapportering skiljer sig åt mellan olika branscher, och att 

detta till stor del beror på vilka organisationens primära intressenter är.  

 

Frynas och Yamahaki (2016) argumenterar för att CSR formas av externa faktorer, och att 

CSR-rapporteringen således bör anpassas efter intressenter. Golob och Podnar (2014) för ett 

liknande argument och påpekar även vad som efterfrågas varierar mellan intressentgrupper. 

För alkoholbranschen framgår det att slutkonsumenter samt hotell och restauranger bland 

andra är huvudsakliga intressentgrupper för alkoholproducenterna. Ovan förda resonemang 

får således stöd av att företagen fokuserar på socialt ansvar och miljö när det kommer till 

hållbarhet, eftersom det är vad som efterfrågas av organisationernas konsumenter och tillika 

intressenter. Detta är något som förstärks i och med att Paula Eriksson (telefonintervju, 9 maj 

2017) menar att de inte enbart jobbar för aktieägarna, utan för alla de intressentgrupper 

organisationen har. Hon utvecklar detta och anger att The Absolut Company vill möta flera 

intressenters behov, och att hållbarhetsfrågorna blir centrala där. Hon får stöd av Claes 

Åkesson (telefonintervju, 27 april 2017) som menar att Spendrups hållbarhetsredovisning är 

till för att vara öppen och transparent, genom att ha snabba och lättillgängliga svar till sina 

intressenter. Vidare menar Carlsberg Sverige (u.å.c) att deras hållbarhetshemsida okorkat.se 

är en social plattform där de bjuder in till en öppen dialog, vilket påvisar transparens och 

styrker det Claes Åkesson säger i intervjun. För alkoholproducerande företag i Sverige verkar 

centrala intressenter ha ett stort intresse för företagens CSR-arbete och hållbarhetsfrågor, 

vilket gör att organisationerna lägger stor vikt på att tillfredsställa de krav som ställs.  

 

Även om dessa tre organisationer i stora drag stödjer tidigare forskning går det inte att fullt ut 

bekräfta och applicera den tidigare forskningens slutsatser till den svenska marknaden. Detta 

eftersom Kopparbergs avsaknad av socialt ansvarstagande står i kontrast mot de andra 

företagen. En möjlig förklaring till detta kan vara att Kopparberg är det enda studieobjektet 

som själva är börsnoterade och att de bedriver sin verksamhet utifrån ett klassiskt 

aktieägarperspektiv där ekonomisk vinning står i fokus. Kopplar vi det till Carrolls (1991) 

CSR-pyramid kan Kopparberg finna stöd i att grundpelaren för alla organisationers 

verksamhet är att de prioriterar det ekonomiska ansvaret. Carroll (1991) menar att 

vinstmaximering är utgångspunkt för företagande som ännu är relevant idag. Det tycks ändå 
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vara så att Kopparberg tar sitt ekonomiska ansvar i sin verksamhet, då de både 2015 och 2016 

presterade rekordhöga finansiella resultat, utan att uppfylla varken det etiska eller 

filantropiska ansvarstagandet. 

 

Företagsekonomiska incitament tycks annars vara en förklaring till varför svenska 

alkoholproducerande företag ägnar så pass mycket resurser åt att bedriva och kommunicera 

CSR-arbete. Claes Åkesson (telefonintervju, 27 april 2017) uppger att CSR-arbete bland 

annat kan bli en marknadsfördel. Han får stöd av Anna Anderberg (telefonintervju, 9 maj 

2017) som säger att konkurrensfördelar är en av flera orsaker till varför Carlsberg Sverige 

bedriver hållbarhetsarbete. Vidare går det direkt på The Absolut Companys hållbarhetsavsnitt 

att hållbarhet är ett sätt att uppnå konkurrensfördelar. Dessa tre företag ger således stöd för 

det Pantani et al. (2017) argumenterar för, om att CSR-arbete har strategiska 

marknadsfördelar samt Porter och Kramer (2006) som ser CSR som ett verktyg för att uppnå 

konkurrensfördelar.  

 

Vidare går det att koppla Carlsberg Sveriges, Spendrups och The Absolut Companys CSR-

arbete till lönsamhet, då dessa i viss mån uppger att organisationerna i längden tjänar på 

hållbarhetsarbete. Kopparberg exemplifierar den andra sidan av debatten mellan CSR och 

lönsamhet då de trots ringa ansvarstagande uppnår höga finansiella prestationer. Således blir 

resultaten på lönsamhetskopplingen till CSR ovissa, vilket följer resultaten i tidigare 

forskning där kopplingen mellan CSR och lönsamhet diskuteras. Carlsberg Sverige, 

Spendrups och The Absolut Company tycks representera sidan som förespråkar ett positivt 

samband som bland annat Flammer (2013) och Tsoutsoura (2006) förespråkar. Kopparberg 

som uppnår höga positiva resultat utan något vidare CSR-arbete ger även stöd åt det som 

Hirigoyen och Poulain-Rehm (2014) som menar att det finns ett negativt samband mellan 

CSR och lönsamhet, då det istället är en avvägning mellan att vara ansvarstagande eller att 

uppnå lönsamhet som företagsledare behöver göra. Resultaten i vår studie ligger mer i linje 

med vad Lou et al. (2014) konkluderar, nämligen att det är svårt att se ett samband mellan 

dessa två variabler. 

 

Det framkommer dessutom andra syften till varför svenska alkoholproducerande företag 

arbetar med CSR. Det framgår att organisationerna har en välvilja kring sitt CSR-arbete och 

att de på grund av sin storlek även vill vara stora inom ansvarstagande. The Absolut 

Company säger till exempel att med stora varumärken medföljer stort ansvarstagande samt 

Anna Anderberg (telefonintervju, 9 maj 2017) som påpekar att Carlsberg Sverige vill vara det 

mest hållbara bryggeriet i Sverige. Claes Åkesson (telefonintervju, 27 april 2017) uppger i sin 

tur att Spendrups verkligen vill arbeta med CSR då det är ett bra arbetssätt internt, men att det 

även kan fungera som kundvård externt. Det senare kan kopplas till Margolis et al. (2009) 

som menar att CSR-arbete bland annat är en riskminimeringsstrategi. I slutändan tycks det 

ändå finnas ett intresse för att bedriva CSR-arbete inom alkoholbranschen oavsett av vilka 

anledningar som ligger bakom. Vi kan då föra argumentet i linje med Jo och Na (2012) om 

att företag verksamma inom kontroversiella branscher i högre utsträckning arbetar med CSR. 
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Det höga arbetet med CSR bland de undersökta företagen inom alkoholbranschen i Sverige 

går emot det De Geer (2009) säger. Han menar att svenska företag fråntas socialt 

ansvarstagande, som ett resultat av den svenska välfärdsstatens roll. Enligt De Geers (2009) 

logik skulle Carlsberg Sverige, Spendrups och The Absolut Company inte behöva ta något 

socialt ansvar utan det skulle ske genom att de genererar vinst och betalar skatt som sedan 

fördelas till samhället. För alkoholbranschen skulle De Geers (2009) logik kunna vara mycket 

relevant, då Systembolaget som är den huvudsakliga återförsäljaren av organisationers 

produkter bedriver ett extensivt CSR-arbete. Vidare är Systembolaget en del av svensk 

alkoholpolitik, vilket står angivet i deras uppdrag från staten. Detta är ett exempel på hur 

välfärdsstaten agerar ansvarstagande och som i viss mån kan påverka företagens egna CSR. 

Skillnader mellan det svenska landskapet och förutsättningarna i andra länder belyses av 

Claes Åkesson (telefonintervju, 27 april 2017) som tar upp Nederländerna som ett exempel. 

Han menar att bryggerier i mindre reglerade länder har ett annat fokus i sitt hållbarhetsarbete, 

vilket de även förväntas ha på grund av avsaknaden kring reglering. Han utvecklar detta 

argument och är inne på att de svenska företagen med internationell verksamhet har ett annat 

fokus i Sverige eftersom att alkoholpolitiken ser ut som den gör på den inhemska marknaden. 

Till följd av detta anser han att huvudfokus inom den svenska marknaden blir att främja och 

propagera för de organisationer som arbetar kring socialt ansvarstagande, som till exempel 

prata om alkohol och nattvandrare. Denna skillnad i fokus beroende på marknad framkommer 

även från Paula Eriksson (telefonintervju, 9 maj 2017) då hon berättar att The Absolut 

Company har flera olika samarbeten globalt och att dessa skiljer sig åt. Hon tar upp exemplet 

kring Asien där fokuset bland annat ligger på alkohol och bilkörning samt alkoholkonsumtion 

under graviditet. Dessa anses dock inte vara lika stora problem inom det svenska samhället 

eftersom det finns stor kunskap kring riskerna och att Sverige ligger långt fram inom dessa 

punkter, vilket leder till att fokus istället ligger på ungdomars alkoholdebut och ansvarsfull 

konsumtion.  

 

Det ska tilläggas att studieobjekten i denna undersökning är positiva till Systembolagets 

CSR-arbete och roll i samhället. Anna Anderberg (telefonintervju, 9 maj 2017) menar att 

aktörerna på marknaden kan uppnå störst förändring om alla samarbetar. Vidare menar Paula 

Eriksson (telefonintervju, 9 maj 2017) att Systembolaget inte har så stor påverkan på deras 

CSR-arbete då de är två vitt skilda organisationer. Det tycks alltså vara så att Systembolagets 

ansvarstagande är positivt för branschen som samtliga intervjurespondenter ställer sig bakom. 

Systembolaget tar stort ansvar för flera områden kring alkohol, samtidigt som det inte på 

något sätt hindrar eller gör så att de alkoholproducerande företagen på något sätt kan ta ett 

mindre ansvarstagande på grund av detta. Det är snarare så att det uppstår synergieffekter och 

ökad medvetenhet kring alkoholens skadeverkningar då alkoholproducerande företagen 

tillsammans med systembolaget når ut djupare med ansvarstagandet. Vi kan således se 

förhållandet mellan alkoholproducenterna och systembolaget som kompletterande snarare än 

ömsesidigt uteslutande när det kommer till ansvarstagande.  



48 
 

5. Slutsats 

Från den genomförda studien framkommer det att svenska alkoholproducerande företag tar 

socialt ansvar framförallt genom att stötta och samarbeta med organisationer som verkar för 

en sund alkoholkultur. Det skiljer sig åt vilka organisationer alkoholproducenterna väljer att 

samarbeta med och i vilken utsträckning dessa samarbeten bedrivs. En del av arbetet för 

socialt ansvarstagande bedrivs via organisationernas medlemskap i branschföreningar som i 

sin tur tar socialt ansvar å dess medlemmars vägnar. Vissa organisationer sträcker sig längre i 

sitt CSR-arbete för socialt ansvarstagande och driver egna initiativ vid sidan om dessa 

samarbeten. Den gemensamma nämnaren för vad de svenska alkoholproducerande företagen 

gör tycks vara att främja samarbeten som förespråkar en måttfull konsumtion samt att 

fokusera på kopplingen mellan ungdomar och alkohol. 

 

Svenska alkoholproducerande företag varierar även i hög utsträckning i hur de framställer sig 

inom rapporter och hemsidor. Organisationerna skiljer sig åt i vilken grad de framställer sig 

att vara ansvarstagande, likväl som de varierar i hur det väljer att presentera detta. Företagen 

går från att producera hållbarhetsredovisningar med objektiv information enligt tydliga 

riktlinjer till att presentera sitt CSR-arbete på hemsidor likt marknadsföringsdokument eller 

som social plattform. Dessutom finns det företag som helt och hållet utesluter att presentera 

sitt sociala ansvarstagande och således inte framställer sig som ansvarstagande alls. 

Resultaten från denna studie ligger således i linje med det Cuganesan et al. (2010) säger om 

att organisationer även inom branscher skiljer sig åt i vilken grad de bedriver CSR-arbete 

samt hur detta redovisas. 

 

Något som har framkommit i studien är att det finns en ambition att producera egna 

hållbarhetsredovisning där organisationernas CSR-arbete presenteras enligt tydliga och 

accepterade riktlinjer. Vidare har det uppdagats att denna typ av rapport ofta är 

resurskrävande, vilket är ett argument till varför många organisationer inom den svenska 

alkoholbranschen i dagsläget väljer att inte producera en egen hållbarhetsredovisning. Denna 

vilja ligger i linje med Arvidsson (2010) som argumenterar för att tydligare riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning leder till att validiteten och jämförbarheten i redovisningarna ökar. 

 

Det finns en vilja bland de stora svenska alkoholproducerande företagen att även vara stora 

inom hållbarhet, för att befästa sin position som stor på marknaden. Utöver denna vilja tycks 

det finnas företagsekonomiska incitament till varför alkoholproducenterna väljer att bedriva 

och redovisa sitt CSR-arbete på det sätt som de gör. Ett syfte med att bedriva CSR-arbete 

framgår vara att uppnå konkurrensfördelar vilket stödjer Porter och Kramer (2006) som 

argumenterar för att CSR bör ses som ett verktyg för att uppnå just konkurrensfördelar. Det 

framgår även av studien att kopplingen till lönsamhet som en primär orsak bakom CSR-

arbete har en oviss koppling, vilket ligger i linje med tidigare studier inom ämnet. 

 

I undersökningen har det även framkommit att det finns en koppling mellan företags CSR-

arbete och krav från organisationers intressenter. Däremot upplever företagen inte att kraven 

angående ansvarstagande som större inom alkoholbranschen i jämförelse med andra 
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branscher. Det är istället så att kraven mellan olika branscher skiljer sig, och att detta har sin 

grund i företagens produkter och dess intressenter. Resultaten från denna studie ger således 

stöd för Sweeney och Coughlans (2008) resonemang om att centrala intressenter har stor 

påverkan på det hållbarhetsarbete företagen bedriver. 

5.1. Teoretiskt och Praktiskt bidrag 

Det teoretiska bidraget med studien ligger framförallt inom socialt ansvarstagande. Studiens 

resultat har bidragit med teori på ämnet om socialt ansvarstagande inom en kontroversiell 

bransch i en välfärdsstat. Då socialt ansvarstagande för alkoholproducerande företag i Sverige 

är ett relativt outforskat ämne har kartläggningen av organisationers arbete samt hur det 

rapporteras bidragit till en ökad teoretisk förståelse. Denna studie har relaterats till tidigare 

studier som berör CSR men i andra miljöer. Studien har således bidragit teoretiskt då tidigare 

forskning relaterats till en ny miljö, och i viss mån utvecklat och befäst den befintliga 

kunskapen. 

 

Denna studie har ökat förståelsen kring hur svenska alkoholproducerande företag rapporterar 

och arbetar med CSR för socialt ansvarstagande. Vi har kartlagt vad de stora organisationerna 

gör för att ta socialt ansvar, vilket kan fungera som en ledstjärna för andra organisationer som 

vill påvisa ett socialt ansvarstagande. Vi har även sett att rapporteringen av detta skiljer sig åt 

mellan organisationer, vilket påvisar att det finns stora valmöjligheter för företag angående 

hur detta arbete kan rapporteras. Flertalet argument för varför alkoholproducerande företag 

arbetar med CSR har påvisats, vilket för praktikern kan vara av nytta att veta om när 

diskussioner om organisationers ansvarstagande förs. Denna studie kan således bidra i 

praktiken, eftersom resultaten kan fungera som en vägvisare för hur alkoholproducerande 

företag kan arbeta med och rapportera socialt ansvarstagande. 

5.2. Förslag till framtida forskning 

Vid genomförandet av denna studie har flertalet förslag till intressanta framtida 

forskningsområden uppkommit. Först och främst skulle det vara intressant att se hur den 

förändrade lagstiftningen med ökade krav kring hållbarhetsredovisning påverkar 

organisationens hållbarhetsarbete och rapportering när denna tas i bruk. Flertalet intressanta 

forskningsfrågor uppstår inom detta område som fram framtida forskning förhoppningsvis 

kan besvara.  

 

Det vore även intressant att se på intressenternas uppfattning av organisationernas CSR-

arbete och vikten denna. Det framgår av denna studie att företagen anser att det finns krav på 

dem om att bedriva CSR- arbete inom vissa områden. Därför skulle det vara intressant att 

höra intressenternas uppfattning kring dessa krav och huruvida alkoholproducenterna 

uppfyller kraven eller inte.  

 

I studiens referensram framgår det att företag som är verksamma inom kontroversiella 

branscher antas ta ett större ansvar och även rapportera detta mer intensivt än företag inom 
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andra branscher. Det vore av intresse att undersöka hur detta ser ut på den svenska 

marknaden och om dessa antaganden gäller även inom Sverige. Det kan således vara 

intressant att jämföra CSR och rapportering mellan kontroversiella och icke-kontroversiella 

branscher i Sverige. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Faktiskt arbete 

Vilka aktioner vidtas för att ta socialt ansvar? Utbildning - ex. hur man ska konsumera. 

Informera - ex. negativa effekter med konsumtion. Stötta - ex. skänker pengar/sponsrar 

organisationer/stiftelser. 

 

Kommunikation/Redovisning 

Hur förmedlas det sociala ansvarstagandet? Hur används rapporter i detta ändamål? 

Risker/Fördelar med att redovisa/rapportera CSR? 

 

Syfte 

I vilket syfte bedrivs CSR-arbete? Lönsamhet - ex. ekonomisk vinning från CSR. Strategiska 

fördelar - ex. konkurrensfördelar/marknadsfördelar. Krav - ex. upplevda krav eller åsikter om 

socialt ansvar inom kontroversiella branscher. 

 

Intressenter 

Vilka är de huvudsakliga intressenterna? Hur påverkar dessa CSR och rapportering? Vilken 

roll spelar systembolaget? 

  


