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Abstract 

This paper aims to form a better understanding of how Nordic companies in the controversial 

oil industry communicate CSR while striving for legitimacy. Furthermore it compares the 

industry with the non-controversial windmill-industry. To form an understanding of the 

relationship, concepts of the new-institutional theory has been central. 

The research has been based on a content analysis in which four companies’ annual- and 

sustainability reports has been processed and first reduced into codes. These codes could in a 

latter stage be transformed into seven different themes. After the themes were constructed 

they merged into three different dimensions to which theory could be connected, by using the 

rhetorical concepts; ethos, pathos and logos. The study identified that both the industries 

communicate CSR to mostly gain pragmatic legitimacy, however, not in the same way. While 

oil industries were found to mostly communicate environmental reductions, the windmill 

companies focused on working environment.  
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1. Bakgrund 

 

Oljeindustrin är en bransch som har svårt att hänga med då samhällets normer skiftat mot 

hållbarhet och miljömedvetenhet. I flertalet vetenskapliga artiklar författarna har tagit del av 

påstås det att oljeföretag kommunicerar Corporate Social Responsibility (CSR) för att erhålla 

legitimitet i sin verksamhet. CSR handlar om företagens sociala-, miljömässiga- och 

samhällsmässiga ansvar. Genom att implementera och kommunicera ansvarsfulla aktiviteter 

och påståenden kring dess verksamhet, arbetar företagen för att öka förtroendet hos 

intressenter. Att oljeföretagen verkar i en kontroversiell bransch gör dessutom situationen 

extra intressant. På grund av dess kontrovers går det att fundera över om det som 

kommuniceras verkligen är genuint och om oljebolag verkligen kan betraktas som legitima.  

Cai, Jo och Pan (2011) förklarar att omoraliska företagsverksamheter inom exempelvis 

tobaks-, olje-, spel- samt alkoholindustrin tillhör kontroversiella branscher. Dessa 

karaktäriseras av social tabu och politisk debatt. Av allmänheten anses de kontroversiella på 

grund av att produkterna de tillverkar och säljer kan vara skadliga för miljön och samhället. 

Detta kan uttrycka sig genom att de är beroendeframkallande, användningen medför sociala 

problem eller att miljön på något vis tar skada (Yoon, Gurhan-Canli & Schwarz, 2006). 

Denna studie ämnar fokusera på den kontroversiella oljeindustrin och jämföra den med en 

icke-kontroversiell energisektor.  

 

 

 

 1.1 Oljeindustrin 
 

Oljeindustrin anses kontroversiell på grund av dess negativa effekter på miljön, men även 

genom de negativa sociala och etiska konsekvenser som uppstår genom verksamheten (Global 

reporting, 2011). Vad gäller utvinningen av råolja råder det ständigt risk för utsläpp i form av 

läckage vid upptagning, som historien visat kan ge förödande konsekvenser. Oljeutsläpp i 

marina miljöer medför stora skador och påverkar djur och växtliv negativt (Hav och vatten, 

2019). Dessa skador kan komma i uttryck genom att fåglar hamnar i direktkontakt med oljan. 

Detta leder till försämrad flygförmåga samt att fjäderdräktens värmeförmåga kan bli kraftigt 

försämrad, vilket kan leda till att de fryser ihjäl. Även havet tar skada av oljeutsläppet genom 

att syrekoncentrationen i vattnet försämras när oljetäcket förhindrar syret i luften att tränga 

ner i vattnet. Detta leder till att organismer, små som stora, riskerar att kvävas av syrebrist 

(Hav och vatten, 2019). Oljan påverkar även miljön negativt vid användningen där 

förbränningen av olja bidrar till utsläpp av gaser såsom koldioxid, svaveldioxid, kväveoxid 

samt dammpartiklar. Dessa har en negativ effekt på klimatet i form av förstärkt växthuseffekt 

(Vattenfall, 2013). Sociala och etiska konsekvenser som genom historien uppstått vid jakten 

på råolja är flera. Även svenska företag kan nämnas i detta sammanhang, exempelvis Lundin 

Petroleum som exploaterat naturtillgångar i Sudan i jakten på råolja. Genom tveksamma 

aktiviteter som bland annat resulterat i oljekrig, där tusentals dödades och fördrevs från sina 

hem (Global reporting, 2011). Detta har resulterat i att Lundin Petroleum återfinns på FN:s 

svarta lista över företag som anklagas för att bryta mot OECD:s riktlinjer (von Hall, 2002).  

 

1.2 Problem 
 

Oljeindustrins kontroversiella rykte gör att den är ifrågasatt av många intressenter, vilket 

medför en utmaning i att överkomma en bakomliggande skepticism (Palazzo & Scherer, 

https://www.zotero.org/google-docs/?JQj4sU
https://www.zotero.org/google-docs/?JQj4sU
https://www.zotero.org/google-docs/?JQj4sU
https://www.zotero.org/google-docs/?WVzV0d
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2006). Olyckor som den i mexikanska golfen år 2010 är ett exempel som bidrar till att 

oljeindustrin hamnar i fokus och ifrågasätts (BBC, 2010). Detta gör att företagen får det svårt 

att upprätthålla legitimitet i samhället. Ett sätt för företag att erhålla legitimitet är genom 

användningen av CSR (Suchman, 1995). Yuan, Lu, Tian & Yu (2018) påstår att det under 

senare år blivit allmänt vedertaget för företag att syssla med CSR aktiviteter. Vidare säger 

Palazzo och Richter (2005) att CSR används av företag för att legitimera dess verksamhet. De 

finner också att kontroversiella bolag har större behov av att kommunicera CSR, vilket även 

Cai et al. (2011), Godfrey, Merrill och Hansen (2009) samt Du och Vieira (2012) instämmer i.  

 

Yuan et al. (2018) anser att alla bolag kan gynnas av att kommunicera CSR. Detta skapar ett 

intresse för att jämföra den kontroversiella oljebranschen med den icke-kontroversiella 

vindkraftsbranschen. Jämförelsen mellan dessa branscher blir än mer intressant då båda är en 

del av energisektorn. På så sätt kan de anses “lika” samtidigt som de skiljer sig i form av 

kontroversiella/icke-kontroversiella bolag. Med utgångspunkt i ovan nämnd forskning borde 

det rimligtvis uppenbaras skillnader mellan de olika branschernas CSR-kommunikation. 

Skillnaden bör vara både i mängd och i uttryck då icke-kontroversiella företag inte anses ha 

lika stort behov av att kommunicera CSR. Detta är något denna studie också ämnar 

undersöka.  

 

En omfattande studie om internationella oljebolags strävan efter att erhålla legitimitet genom 

CSR-kommunikation har utförts av Du och Vieira (2012). Studien behandlar de fem största 

oljebolagen i USA samt engelska British Petroleum. I studien fann de att alla undersökta 

oljebolag kommunicerar CSR på sina respektive hemsidor. Författarna urskiljde retoriska 

strategier för att öka kredibiliteten i företagens CSR-kommunikation. De fann bland annat att 

kommunikationen innehöll faktabaserade argument och att hänsyn togs till CSR-frågor vid 

presentationer av uppdrag. Dessutom fann de att vid eventuella olyckor så kopplades alltid 

den inledande negativa informationen med en positiv åtgärd. Detta gör att det kan ifrågasättas 

huruvida oljebolagens CSR-kommunikation är av genuina skäl eller om det endast är för att 

vinna legitimitet. Cai et al. (2011) undersöker sambandet mellan ett företags värde och CSR 

hos stora amerikanska bolag verksamma i kontroversiella industrier, där bland annat oljebolag 

granskas. Slutsatsen av undersökningen visade att CSR korrelerar med företagets värde. Det 

Cai et al. (2011) finner kan tänkas motivera även icke-kontroversiella bolag att kommunicera 

CSR i större utsträckning. Du och Vieira (2012) argumenterar precis som Cai et al. (2011) och 

Suchman (1995) att CSR används av företag för att legitimera sig, vilket är något Godfrey et 

al. (2009) förklarar är svårt för företag som verkar inom kontroversiella branscher. Detta 

redogör för vikten av CSR hos oljebolag eftersom legitimitet anses vital för företagstillväxt, 

anseende samt den fortsatta existensen (Suchman, 1995). Av ovan nämnda studier framgår det 

att kontroversiella bolag har behov av att kommunicera CSR i större utsträckning för att 

erhålla legitimitet. Det här skapar en intressant problematik kring huruvida det finns någon 

skillnad i CSR kommunikationen mellan kontroversiella och icke-kontroversiella energibolag.  

 

Sammanfattningsvis finns det ett flertal internationella studier som undersökt CSR-

kommunikation som verktyg för att erhålla legitimitet. Du och Vieira (2012) undersökte 

kommunikationen i skrift och hur den utformar sig samt vilken typ av legitimitet de kan 

tänkas söka genom formuleringen. Liknande studier har inte gjorts på nordiska oljeföretag, 

vilket gör det intressant att se över hur och om CSR-kommunikationen yttrar sig på liknande 

vis i Norden. Genom att granska års- och hållbarhetsredovisningar för nordiska oljebolag och 

sedan jämföra med nordiska vindkraftsbolag önskar författarna finna en möjlig skillnad i hur 

CSR kommuniceras, samt om en möjlig skillnad finns mellan vilken legitimitet som eftersöks. 

Studien bidrar med ökad förståelse kring hur CSR kan användas som ett kommersiellt verktyg 

https://www.zotero.org/google-docs/?WVzV0d
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för att erhålla legitimitet hos mottagaren. Studien kan också utveckla läsarens kritiska 

förhållningssätt till kontroversiella branschers kommunikationsstrategier.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Denna studie syftar till att redogöra för hur oljebolag baserade i norden kommunicerar CSR i 

deras års- och hållbarhetsredovisningar för att erhålla legitimitet. Det ställs i relation till icke-

kontroversiella nordiska vindkraftsbolag för att tydliggöra eventuella skillnader.  

 

• Hur kommunicerar kontroversiella nordiska oljebolag CSR för att skapa legitimitet 

och hur skiljer de sig mot icke-kontroversiella nordiska vindkraftsbolag? 
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2. Teoretisk referensram 
 

2.1 Nyinstitutionell teori 
 

Nyinstitutionell teori förklarar hur och varför organisationer anpassar sig efter omgivningen 

och erhåller legitimitet genom att följa rådande normer och regler i samhället (Dimaggio & 

Powell, 1983). Meyer och Rowan (1977) menar att institutionalisering handlar om att anpassa 

sig till regler. De vänder sig mot tidigare forskning och antaganden om att rationell struktur är 

det mest fördelaktiga sättet att kontrollera och samordna organisationer. Med rationell struktur 

menas att organisationen uppfyller formella målsättningar och arbetar strikt utefter dem. 

Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) ser rationell struktur som en myt och som 

endast speglar det vi tror pågår inom organisationen.  

 

Genom att institutionalisera de procedurer och praktiker som finns i det omgivande samhället 

erhåller företaget stabilitet och legitimitet hos dess intressenter. Eriksson-Zetterquist et al. 

(2015) menar att det finns två organisationsstrukturer; formell och informell. Den formella 

strukturen kan lätt ändras då lagar, normer och moden förändras hos omgivningen. Det är den 

formella strukturen som företaget implementerar och kommunicerar CSR i. Den informella 

strukturen blir den som anammas i vardagen för att koordinera det som människor gör inom 

en organisation.  

 

2.2 Legitimitet inom nyinstitutionell teori 
 

Legitimitet är enligt Suchman (1995) den generella uppfattningen att något eller någons 

agerande är passande och önskvärt enligt de normer, värderingar och definitioner som finns 

inom ett socialt konstruerat system. Suchman (1995) redogör också för två infallsvinklar inom 

legitimitet; strategisk samt institutionell legitimitet. Den strategiska vinkeln innebär att 

legitimitet används som en strategisk resurs, vilket företag kan erhålla genom att förstå sin 

omgivning och agera därefter. Inom den institutionella infallsvinkeln ses legitimitet som olika 

grundläggande tankar inom den institutionella miljö vilka organisationer befinner sig i. 

Organisationer tar efter sociala attraktiva framgångsrecept för att verka legitima, detta medför 

att de blir alltmer likformiga. Det kan enligt Suchman (1995) finnas flera anledningar till att 

organisationer söker legitimitet och han nämner två viktiga dimensioner dessa grundar sig i. 

Dels som skillnaden mellan att uppnå kontinuitet och trovärdighet, dels skillnaden mellan att 

söka passivt och aktivt stöd.  

 

Med hjälp av legitimitet menar Suchman (1995) att organisationer kan uppnå ökad stabilitet 

samt större trovärdighet för dess verksamhet. Samtidigt kan ökad trovärdighet i sig generera 

högre stabilitet och vice versa. Det är dock sällan beteende inom organisationer i samma 

utsträckning bidrar till stabilitet och trovärdighet. Enligt Parsons (1960) leder legitimitet till 

fortlevnad eftersom intressenter i större utsträckning riktar resurser mot en organisation som 

uppfattas som lämplig eller eftersträvansvärd utifrån de institutionella normer och regler 

legitimiteten präglas av. 

 

Suchman (1995) förklarar att legitimitet inte bara påverkar hur intressenter agerar mot 

organisationer utan även hur de förstår dem. Detta eftersom intressenter uppfattar legitima 

organisationer som förutsägbara och därför mer tillförlitliga och meningsfulla. En del av den 

kulturella överensstämmelsen som återfinns inom begreppet legitimitet innebär att det byggs 
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ett slags konto för kollektiv trovärdighet för organisationer. Jepperson (1991) ser det här som 

en förklaring till vad organisationer gör och varför de gör det. Saknas denna kollektiva 

trovärdighet för verksamheten blir de i sin tur mer sårbara mot anklagelser om att vara 

oskäliga eller onödiga.   
 

Den andra dimensionen i varför organisationer söker legitimitet handlar enligt Suchman 

(1995) om huruvida organisationer söker aktivt stöd för verksamheten eller endast önskar 

uppnå en acceptans från sin omgivning. Handlar det om acceptans önskar organisationen att 

bli lämnad ifred och tröskeln för att uppnå legitimitet är då relativt låg. Å andra sidan, om en 

organisation söker aktivt stöd från sin omgivning blir tröskeln för att uppnå legitimitet högre 

(Dimaggio, 1988). Denna kontrast mellan passivt och aktivt stöd menar Suchman (1995) visar 

på skillnaden mellan legitimitet som tas för givet och legitimitet som ett utvärderande 

godkännande. För att undvika att bli ifrågasatt behöver en organisation endast framstå som 

vettig medans en organisation som söker bekräftande engagemang behöver anses ha något 

värde. Suchman (1995) nämner tre olika typer av legitimitet i sin begreppsapparat. 

 

2.3 Pragmatisk legitimitet  
 

Pragmatisk legitimitet är enligt Suchman (1995) den minst abstrakta formen av legitimitet, 

ofta baseras den på utbyte med företagens närmsta intressenter. Suchman (1995) betonar att 

pragmatisk legitimitet söks på grund av egenintresse. För att uppnå bra affärsrelationer krävs 

det att företag anpassar sig efter intressenter och samarbetspartners. I både olje- och 

vindkraftsbolagens fall kan de närmsta intressenterna exempelvis vara lokala samhälle och 

myndigheter, samarbetspartners eller kunder. Den pragmatiska legitimiteten tar hänsyn till 

intressenters förväntningar och dess krav på hur företagen ska verka för att komma till stånd 

med ömsesidigt välbefinnande. Dowling och Pfeffer (1975) översätter pragmatisk legitimitet 

till utbyteslegitimitet där nivån av stöd företagen vinner hos omgivningen baseras på värdet av 

utbytet företagets intressenter erhåller. Suchman (1995) instämmer med Dowling och Pfeffer 

om att det fungerar som ett utbyte för bolag. Exempelvis kan oljebolag göra något positivt för 

samhället vilket i sin tur leder till acceptans. För vindkraftsbolagen kan det innebära att 

företaget engagerar sig i det lokala samhället för att få upprätta vindkraftverk i närheten.  

 

Enligt Marais (2012) bör kommunikation inriktad mot pragmatisk legitimitet innehålla 

argument för att företaget försöker integrera intressenters standarder och förväntningar i 

verksamheten. Exempelvis kan det handla om att oljebolag och vindkraftsbolag följer de 

uppförandekoder som gäller i samhället de verkar i. Detta leder till en form av utbyte där de 

erhåller pragmatisk legitimitet och rätt att verka. Utbytet kan även komma till stånd genom att 

företagen utbildar medarbetare för att stärka sin position och relation till leverantörer samt 

kunder. Den typ av retorik som används för att erhålla pragmatisk legitimitet kopplas ihop 

med den retoriska grundpelaren logos, vilket handlar om förnuft och fakta för att skapa 

trovärdiga argument. 

 

2.4 Moralisk legitimitet  
 

Moralisk legitimitet innebär den positiva respons företaget får från dess omgivning och 

intressenter om företaget agerar enligt de normer och värderingar som präglas i samhället 

(Suchman, 1995). Till skillnad från pragmatisk legitimitet erhålls inte moralisk legitimitet 

genom själva egenintresset vid utbytet, utan beror snarare på om de aktiviteter verksamheten 

bedriver bedöms som berättigade ur en moralisk synpunkt (Suchman, 1995). Detta altruistiska 
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synsätt på legitimitet utesluter dock inte egenintresset helt. Parsons (1960) menar att företag i 

många fall agerar i egenintresse även då de utför aktiviteter som gynnar samhället. Aktiviteter 

som utförs kan vara noga uträknade utefter intressenters önskemål samt värderingar och det 

kan ofta liknas vid symboliska handlingar för att på så vis erhålla önskad legitimitet hos 

omgivningen.  

 

Enligt Marais (2012) bör företagskommunikation som är inriktad mot moralisk legitimitet 

innehålla etiska ståndpunkter med fokus på samhällets värderingar och moraliska principer. 

Genom detta kan företag få ett starkt engagemang från intressenter som baseras på 

gemensamma värderingar. Retoriken i företags strävan efter moralisk legitimitet kan kopplas 

ihop med pathos då det anspelar på att väcka gemensamma känslor tillsammans med 

intressenterna (Marais, 2012). 

 

2.5 Kognitiv legitimitet 
 

Den sista versionen av legitimitet Suchman (1995) nämner i sin artikel är även den byggd på 

publik acceptans. Den grundar sig mer i mänsklighetens intellektuella funktioner och 

förståelse. Vidare menar Suchman (1995) att kognitiv legitimitet uppnås då ett företag eller en 

organisation institutionaliseras. Med detta menas att företaget har blivit accepterat av 

samhället till den grad att det tas för givet, vilket leder till att företaget sällan ifrågasätts. 

Kognitiv legitimitet kan anses vara den mest önskvärda formen av legitimitet eftersom att den 

är mer konstant och långvarig (Suchman, 1995). Kognitiv legitimitet kan förstöras när en 

situation eller en stimulus inte känns rätt. På grund av att den kognitiva legitimiteten är så 

pass undermedveten, samt att den förstörs vid misstanke, är den rimligtvis även den svåraste 

att uppnå för kontroversiella industrier.  

 

Enligt Marais (2012) bör företagskommunikation som är riktad mot kognitiv legitimitet 

innehålla faktiska argument och bevis för att övertala intressenter om värdet av företagets 

existens. Intressenterna ska förstå att CSR-kommunikationen är genuin. Denna typ av retorik 

kopplar Marais (2012) ihop med ethos som handlar om att bygga förståelse samt förtroende 

för sitt agerande och på så sätt skapa tillit. 

 

2.6 CSR 
 

CSR har generellt definierats som organisatoriska åtgärder som tar hänsyn till intressenters 

förväntningar om ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar med avseende på 

verksamheten (Aguinis & Glavas, 2012, 2013). CSR kan också enligt flertalet studier påverka 

ett företags legitimitet hos intressenter till det bättre (Aqueveque, Rodrigo & Duran, 2018). 

Yoon, Gürhan-Canli och Schwarz (2006) anser att CSR används för att förändra 

konsumenters sociala dubier och för att förstärka företagets image. Dessutom berättar Cai et 

al. (2011) att CSR effektiviserar bolagsstyrningen och att det finns ett positivt förhållande 

mellan CSR och företags finansiella resultat. Vidare påstår Cai et al. (2011) och Godfrey et al 

(2009) att CSR och hållbart företagande är av extra stor vikt för företag som är verksamma i 

kontroversiella industrier, som oljeindustrin i allra högsta grad är.  

 

Företagens årsredovisningar har börjat inkludera CSR, vilket medför att det finns ett sätt att 

mäta CSR engagemang. Kilian och Hennigs (2014) finner att utöver allmänhetens växande 

intresse för företagens ansvarstagande vill intressenter även bli informerade angående vad 

företag gör rätt och fel. En av anledningarna till att företag väljer att kommunicera CSR är för 
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att influera intressenters perception av företaget, stärka företagets rykte samt för att erhålla 

konkurrenskraftiga fördelar (Marais, 2012). Dessutom påstår Marais (2012) att företag strävar 

efter att göra deras CSR arbete så lättillgängligt som möjligt, både för interna såväl som 

externa intressenter. Hon förklarar också att företags CSR-kommunikation används för att 

erhålla legitimitet och för att mätta de växande förväntningarna intressenter har på företagens 

sociala och miljömässiga arbete. Yoon et al. (2006) menar att CSR har blivit extra viktigt att 

arbeta med på grund av nutida skandaler som har satt oljebranschen i negativ dager. 

Fortsättningsvis säger de att företagens motiv med CSR arbetet är av stor vikt för hur de 

uppfattas av intressenter.  
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3.  Metod och tillvägagångssätt 

 

3.1 Metodansats 
 

För att besvara studiens problem och frågeställning har en kvalitativ metodansats valts. Den 

anses mest lämplig på grund av att studiens frågeställning är av explorativ karaktär (Jacobsen, 

2017). Studien avser att utforska och skapa bättre och djupare förståelse kring ett specifikt 

ämne det sedan tidigare inte finns mycket kunskap och forskning inom. Ytterligare belägg för 

kvalitativ metod är att undersökningens intresse ligger i att djupgående analysera få enheter, i 

detta fall två oljebolag samt två vindkraftsbolag. I djupgående analyser önskas känslighet för 

kontextuella aspekter och oväntade förhållanden i CSR-kommunikationer uttryckta i skrift 

(Jacobsen, 2017). 

 

I valet av kvalitativ metodansats tas hänsyn till den kritik kvalitativ metod ofta tar emot. 

Enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2018) kritiserar kvantitativa forskare kvalitativ metod 

för att ofta vara alltför subjektiv och impressionistisk. Detta innebär att forskarens kvalitativa 

resultat i alltför stor utsträckning bygger på vad individen tycker är viktigt. Dessutom är 

intagandet av information osystematiskt och präglat av värderingar och selektiv perception 

(Jacobsen, 2017). Hjerm et al. (2018) anser att beskrivningar av de två ansatserna, där 

kvantitativ analys baseras på exakthet och “hårda data”, medan kvalitativ baseras på “mjuka 

data” och subjektiva tolkningar är ytliga beskrivningar och därför felaktiga. Dessa skildringar 

beskrivs av Hjerm et al. (2018) som olyckliga då likheterna mellan ansatserna i grund och 

botten är större än vad som oftast beskrivs. I båda fallen krävs stor noggrannhet med tydliga 

teoretiska utgångspunkter i såväl utformandet av studien som tolkning och hantering av 

insamlad data. I denna studies fall har insamlingen av empiri skett med förkunskap inom CSR 

och legitimitet, vilken har legat till grund för urvalet av information hämtad från rapporterna. 

Förkunskaper grundar sig i etablerad forskning, vilket minimerar risken för selektiv 

perception vid inhämtandet av data.  

 

Vid genomförande av en kvalitativ analys kan datainsamlingen ske dels genom primärdata 

och dels genom sekundärdata. Denna studie består av information hämtad från valda års- och 

hållbarhetsredovisningar vilket kategoriseras som sekundärdata då den ursprungligen är 

skapad för andra ändamål än studien (Jacobsen, 2017). Vidare har narrativ analys av 

materialet valts vilket innebär att fokus legat på att undersöka de underliggande berättelser 

samt strukturer texterna delger. Sedan tolkas språkliga strukturer som på något vis formar 

tankesätt och beteendemönster. Denna metod går under flera olika namn i klassiska 

metodböcker och i den här studien väljer författarna att kalla det, precis som Hjerm et al. 

(2018) kallar det i sin metodbok, innehållsanalys. 

 

3.2 Utformning av referensram 
 

Referensramen är konstruerad med hjälp av forskning vilken inkluderar vetenskapliga artiklar 

samt böcker. Vid insamlingen av vetenskapliga artiklar har nyckelord eftersökts på de 

akademiska plattformarna Google Scholar, Primo och Emerald Insight. Dessa var; 

“Legitimacy”, “CSR” samt “Controversial industries”. Valet av nyckelord grundade sig i dess 

relevans till ämnet som behandlas i studien, för att avgöra om artikeln var av intresse lästes 

först artikelns sammanfattning.   
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3.3 Val av empiri 
 

Empirin bakom studien inhämtas från års- och hållbarhetsredovisningar i form av 

sekundärdata. Dessa har inhämtats från databasen Retriever Business samt företagens 

hemsidor. Vid en undersökning med sekundärdata kan det uppstå problem huruvida i vilken 

utsträckning källan är pålitlig (Jacobsen, 2017). I denna studies fall ses däremot inte detta som 

ett problem då fokus ligger i vad som faktiskt kommuniceras. Vad som publiceras i års- och 

hållbarhetsredovisningar får i detta fall ses som mycket tillförlitligt då det är officiella 

rapporter som genomgått noggranna granskningar från tredje part innan publicering. En viktig 

fråga som bör ställas vid inhämtandet av information till innehållsanalysen, för att bedöma 

källornas trovärdighet, är enligt Jacobsen (2017) om informationen är en förstahands- eller en 

andrahandskälla. I års- och hållbarhetsredovisningar är det rimligt att utgå från att de som 

upprättat dokumenten inte varit närvarande eller delaktiga i den direkta produktionen. Med 

andra ord har studien främst utgått från andrahandskällor. Jacobsen (2017) menar då att det är 

viktigt att vara kritisk till om det som beskrivs verkligen är den mest rättvisa bilden av 

situationen. Det är något författarna bakom denna studie ämnat att försöka vara i all 

inhämtning av information. En annan central aspekt gällande års- och 

hållbarhetsredovisningar är att källorna är offentliga. Vid bedömning om källans 

tillförlitlighet har ett kritiskt förhållningssätt använts vid analys av vilken mottagare 

informationen ursprungligen riktats till. I års- och hållbarhetsredovisningar är det rimligt att 

utgå från att dokumenten främst riktar sig mot aktieägare, långivare, myndigheter och övriga 

intressenter som står i begrepp att bedöma företagets verksamhet. Jacobsen (2017) säger att 

detta kan leda till att informationen i många avseenden kan vara vinklad. Att källorna är 

skrivna för offentligt bruk är dock till studiens fördel då den avser att granska det som 

kommuniceras utåt till dess intressenter.  

 

3.4 Urval av undersökningsobjekt 
 

Studiens undersökningsobjekt är års- och hållbarhetsredovisningar hos två oljebolag noterade 

på den svenska börsen samt två vindkraftsbolag, ett noterat på den svenska och ett noterat på 

den danska börsen. De bolag som valts ut för undersökningen är Lundin Petroleum, Tethys 

Oil, Eolus Vind samt Vestas Wind systems. Lundin Petroleum och Tethys Oil anses vara 

representativa för oljebranschen i denna undersökning, båda är stora bolag, men har olika 

bakgrunder. Eolus Vind och Vestas Wind fungerar på ett liknande sätt för att representera 

vindkraftsindustrin. Års- och hållbarhetsredovisningar som sedan valdes ut var för åren 2016, 

2017 samt 2018. Detta grundar sig i att få så relevant kommunikation som möjligt. Valet att 

endast ha fyra bolag beror på att styrkan i kvalitativ metod ligger i att undersöka ett fåtal 

studieobjekt med noggrannhet.  

 

3.5 Presentation av bolagen 
 

3.5.1 Lundin Petroleum 

Lundin petroleum är ett svenskt oljebolag som sedan starten år 1980 arbetat med produktion 

och prospektering av olja (Lundin Petroleum, 2019). Företaget fokuserar sin verksamhet i 

Norge där man innehar över 60 licenser och där samtliga av dem är belägna offshore. Lundin 

Petroleum är noterade på Nasdaq Stockholm large-cap och är sett till börsvärde (över 90 

miljarder kronor) Sveriges största oljebolag (Avanza, 2019). Företaget har blivit omnämnt i 

ett flertal skandaler relaterade till miljö och folkrätt. Exempelvis kan det nämnas att bolaget 
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som under perioden 2000-2003 var delaktiga i det konsortium som misstänks vara i centrum 

för Sudans inbördeskrig i jakten på rättigheter (SvD, 2016).  

 

3.5.2 Tethys Oil 

Tethys oil är ett svenskt oljebolag som bildades år 2001 och erhöll sin första licens i Danmark 

år 2002. Idag ligger fokus och verksamhet på kända kustnära områden där kärnområdet är 

Oman. De återfinns även i norra Frankrike och i Litauen. I Oman är företaget sett till ytan ett 

av landets största licensinnehavare och nuvarande nettoproduktion överstiger 9000 fat om 

dagen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid cap (Tethys Oil, 2019).  

 

3.5.3 Eolus vind 

Eolus Vind AB är den första kommersiella vindkraftsprojektören i Sverige och bildades 1990. 

Affärsidén går ut på att äga och etablera vindkraftsanläggningar för elproduktion, samt att 

projektera och etablera vindkraftsanläggningar åt kunder. Eolus Vind är idag en av Sveriges 

ledande vindkraftsprojektörer. Eolus Vind är moderbolaget i en koncern bestående av lite fler 

än tio bolag som arbetar med vindkraft i olika former (Eolus Vind, 2019). Eolus Vind ABs 

aktier handlas idag på Nasdaq Stockholm, Small Cap (Avanza, 2019). 

 

3.5.4 Vestas Wind Systems 

Vestas är en dansk tillverkare av vindkraftverk som genererar elektrisk energi. Företaget är 

världsledande inom vindkraft och installerade vindkraftverk världen över. Bolaget bildades 

redan år 1898 men då med fokus på stålindustri och lösningar för hemmet. Först under 1970-

talet under dåvarande oljekris började företaget spåna på framtida energilösningar och 

vindkraftverk blev tillslut företagets innovation. Det första lanserades på marknaden år 1979 

och blev en succé (Vestas, 2019). Bolaget har sina aktier noterade på OMX Copenhagen 20 

(Avanza 2019).   

 

3.6 Analysmetod 
 

Innehållsanalysen är uppbyggd av kodning, tematisering och en slutlig aggregering till 

dimensioner, dessa steg presenteras nedan. 

 

3.6.1 Kodning 

I det första steget samlas CSR-kommunikation i form av text in från de valda bolagens års- 

och hållbarhetsredovisningar. Texten består av meningar eller hela stycken och urvalet 

baseras på deras kontext, då den valda texten behöver vara kärnfull för att nästa steg skall vara 

möjligt. Exempelvis kommunicerar Tethys Oil år 2016 följande mening; 

”Genom att införa hållbarhets- och CSR policyn i sin egen organisation söker Tethys Oil att 

sätta en standard för sina partners och föregå med gott exempel” 

Detta kan sedan jämföras med Lundin Petroleum från år 2016; 

”We seek to contribute to promoting human rights in the industry by engaging on the issue 

with partners and by requiring contractors and suppliers to comply with Lundin Petroleum’s 

Contractor Declaration. This outlines the commitment to respect human rights and to observe 

the highest standards of ethical business conduct.” 

Kommunikationerna visar på att hela stycken ibland har behövts för att förstå sammanhanget, 

medan det ibland räcker med endast en mening för att förstå innebörden. När textpassager 

sedan väljs ut kan nyckelord markeras, som visas i detta stycke från Vestas årsredovisning 

från år 2018; 
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“Vestas considers its employees to be its most important asset. Therefore, health and safety 

are consistently given highest priority to provide and maintain a safe and secure workplace 

for all employees. “ 

Nyckelorden markerade i rött står som grund i utformandet av det som Gioia och Corley 

(2004) beskriver som First order concept, och detta koncept innehåller koder.  

Av ovanstående textpassage tolkades koden som “Säker arbetsplats” av författarna. Liknande 

process har sedan skett på totalt 220 textpassager, vilka sedan genererade cirka 70 unika koder 

(fullständig empiri finns i bilagor). Denna process förklarar Hjerm et al. (2018) tar tid och ger 

en bred variation av uttryck som ibland kan ha liknande mening (Se Modell 1), vilket leder 

forskningen in på nästa steg, nämligen tematiseringen.  

 
Modell 1, koder utformas. 

 

3.6.2 Tematisering 

Efter kodningen följer det som Gioia och Corley (2004) kallar för Second order concept. I 

detta steg granskas kodernas innebörd för att sedan reduceras till teman. Hjerm et al. (2018) 

kallar denna process för en slags “kodning av koderna”, där målet är att kategorisera de 

befintliga koderna. Detta genom att gruppera dem omkring mönster som nu har upptäckts, och 

som bedöms vara relevanta i relation till studiens forskningsfråga. Denna studies koder 

mynnade ut i sju olika tematiska relationer; Anpassning efter sociala förväntningar, 

Arbetsmiljö, Externt ansvarstagande, Följer lagar och regler, Gynnar samhället, 

Miljöansvar, samt Minska klimatpåverkan. Hjerm et al. (2018) berättar att meningen med 

tematiseringen är att reducera datan ytterligare, så att den går att urskilja på ett mer 

överskådligt sätt (se Modell 2). Vidare räknas varje tematiserad kodning som en frekvens, 

vilka sedan sammanställs för att skapa en förståelse för hur frekvent CSR kommuniceras på 

särskilda sätt.   
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Modell 2, koder paras ihop baserat på tematiska relationer. 

 

3.6.3 Aggregerade dimensioner 

I ett sista steg befinner sig tematiseringen nu i ett teoretiskt stadie och för att förstå 

kopplingen till teori härleds fler liknande teman till en slutgiltig dimension (Gioia, Corley & 

Hamilton, 2012). I det beskrivna fallet kan nu temat Arbetsmiljö sammanlänkas till andra 

teman som kommunicerar CSR med liknande argumentation. Exempelvis finner författarna 

att dessa teman vädjar till logos genom förnuft och fakta. Logos länkas i sin tur ihop med 

Suchmans (1995) definition av pragmatisk legitimitet, som behandlar företagens utbyte med 

intressenter. På så sätt aggregeras dessa tre teman till dimensionen Utbyte och anpassning (se 

Modell 3), vilken fungerar som en länk mellan teori och empiri. 

 
Modell 3, tematiska relationer sammanräknas i en ny dimension, vilken kopplas till 

legitimitet. 

 

3.7 Metodreflektion 
 

Kvalitativ metod och innehållsanalys ansågs bäst lämpade utifrån det material studien syftade 

till att granska. Detta innebär dock inte att studiens metod saknar svagheter. Någonting som 

kan ses som en svaghet är själva urvalet av textpassager, vilka bygger på det författarna anser 

vara CSR-kommunikation. Skulle studien upprepas är det möjligt att valet av text och stycken 

skulle vara annorlunda. Författarna har däremot under studiens gång förhållit sig strikt utefter 

teori och CSR för att försöka minska subjektivt tolkande. Detsamma gäller övriga steg i 

innehållsanalysen.  
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Vid tematiseringen uppstod tankar om båda branscherna kunde klassificeras i samma sju 

teman. Framförallt diskuterades temat Minska klimatpåverkan där det går att argumentera för 

att företagen gör någonting dåligt för miljön som därför behöver reduceras. För oljebolagen 

handlar det om att bromsa en oundviklig process som är skadlig för miljön, vilket därför faller 

naturligt in i temat. Vindkraft anses positivt för klimatet, trots det ansågs dessa bolag kunna 

kommunicera CSR i temat, vilket exemplifieras av Vestas år 2017; 

"A new target has been defined, which is a reduction of carbon footprint by 10 percent by 

2020." 

I citatet ovan framgår det tydligt att trots vindkraftsbolagens klimatpositiva natur så kan de 

kommunicera inom temat Minska klimatpåverkan. Fortsättningsvis har mängden insamlat 

material varit ojämnt fördelat eftersom omfattningen av CSR varit olika i företagens års- och 

hållbarhetsredovisningar. Detta tror författarna beror på att oljebolagen är mer benägna till att 

kommunicera CSR, vilket överensstämmer med Cai et al. (2011), Godfrey et al. (2009), 

Palazzo och Richter (2005) samt Du och Vieira (2012). Ett sätt att undvika denna asymmetri 

kan vara att inkludera fler vindkraftsbolag alternativt också fler års- och 

hållbarhetsredovisningar för dessa. Eventuella konsekvenser för denna studie på grund av den 

ojämna mängden empiri skulle kunna vara att resultatet blir snedvridet. Detta anser författarna 

dock inte vara något problem då inläst teori menar att det bör vara så. Vidare anses det 

material som är insamlat vara representativt för bägge branscher, mycket på grund av att 

författarna varit konsekventa och använt samma principer för insamling av information hos de 

båda branscherna.  

 

Slutligen finns det en risk att meningar och stycken blir tagna ur sin kontext vid kodning, 

vilket kan leda till att de tappar sitt rätta syfte (Bryman & Bell, 2013). Däremot är det 

oundvikligt att göra tolkningar vid kodning, när en innehållsanalys utformas (Bryman & Bell, 

2013). 
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4. Empiri och resultat 

4.1 Oljebolagen 

 
Vid insamlingen av empiri för Lundin Petroleum och Tethys Oil analyserades båda bolagens 

års- och hållbarhetsredovisningar från åren 2016, 2017 och 2018. Återkommande uttalanden i 

redovisningarna var i stor utsträckning miljörelaterade, exempelvis skriver Lundin Petroleum 

år 2017;  

“We produce oil and gas with very low emission intensity at Edvard Grieg and are committed 

to further reduce our emissions through energy efficiency and improved technology” 

I detta citat uppmärksammades nyckelord, vilka visade sig vara “low emission 

intensity”, “further reduce” samt “improved technology”. Texten kodades sedan i ett andra 

steg där budskapet var “Låga utsläpp, teknisk utveckling”. Denna kod kunde sedan i ett tredje 

steg tematiseras till “Minska klimatpåverkan”. Detta tema var ett av två mest frekvent 

återkommande i oljebolagens CSR-kommunikationer, där båda dessa teman återfinns i strax 

över 20% av frekvenserna. Det andra temat som påvisades lika ofta var “Anpassning efter 

sociala förväntningar”, ett exempel som visar på detta finns i Tethys Oil:s kommunikation 

från 2018 som lyder så här:  

“Tethys Oil seeks to recruit and retain the best possible candidates for all positions on the 

basis of merit regardless of gender, sexual orientation, age, disability, nationality, race or 

religion” 

I citatet ansågs “best”, “candidates” samt “merit” vara nyckelord och koden som uppstod 

var “Rättvis behandling”, koden placerades sedan in i temat “Anpassning efter sociala 

förväntningar”. Vidare var “Arbetsmiljö” det tredje vanligast förekommande temat följt av 

“Följer lagar och regler”, “Miljöansvar”, “Gynna samhället”och “Externt 

ansvarstagande”.  

 

 

 

4.2 Vindkraftsbolagen 

 
Empirin som samlades in för vindkraftsbolagen var även den från års- och 

hållbarhetsredovisningarna från år 2016, 2017 och 2018. Vid insamlingen visade det sig att 

det vanligast förekommande temat var “Arbetsmiljö” dit exempelvis detta citat tematiseras; 

“The safety dialogue enabled Vestas to identify seven life saving rules that will contribute to 

the prevention of fatalities and serious incidents in the future” 

Citatet är från Vestas årsredovisning för år 2016 och i en första anblick markerades 

nyckelorden; “dialogue”, “identify”, “lifesaving rules”, “prevention” “fatalities” samt 

“incidents”. Dessa kodades till “Säkerhet anställda” och som i det sista steget tematiseras till 

“Arbetsmiljö”. Just det temat återfinns i nästan 34% av vindkraftsbolagens frekvenser. Det 

näst mest frekventa temat som uppstod i innehållsanalysen av vindkraftsbolagen visade sig 

vara “Miljöansvar” följt av “Gynna samhället”, “Minska klimatpåverkan”, “Anpassning 

efter sociala förväntningar”, “Externt ansvarstagande” och slutligen “Följer lagar och 

regler”.  
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Teman Oljeindustrin 
 

Vindkraft 
 

Arbetsmiljö 27 18,12% 24 33,80% 

Minska klimatpåverkan 30 20,13% 6 8,45% 

Följer lagar och regler 20 13,42% 3 4,23% 

Gynna samhället 17 11,41% 12 16,90% 

Anpassning efter sociala förväntningar 30 20,13% 6 8,45% 

Miljöansvar 20 13,42% 17 23,94% 

Externt ansvarstagande 5 3,36% 3 4,23% 

Total 149 100,00% 71 100,00% 

 

Tabell 1. Överblick där frekvenser visas under bägge industrier samt procentsatser i 

spalterna till höger. Fullständig empiri finns att erhålla i bilagor. 
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5. Analys och summering 
 

I analyskapitlet berörs CSR-kommunikationernas kopplingar till legitimitet samt skillnader i 

års- och hållbarhetsredovisningarna mellan de utvalda oljebolagen och vindkraftsbolagen,  

 

5.1 CSR-kommunikation och dess koppling till legitimitet 

 
I studien har en innehållsanalys genomförts vilken har tagit författarna från en stor massa 

text till mer konkretiserade koder och slutligen teman, dessa teman aggregeras ytterligare en 

dimension för att kopplas samman med legitimitet. En överblick av innehållsanalysen 

presenteras i Modell 4 och ligger till grund för analysen som följer. 

 

Modell 4. Modellen visar koder i grönt, teman i blått, aggregerade dimensioner i gult samt 

koppling till legitimitet i orange.  

 

5.1.1 Utbyte och anpassning - Pragmatisk legitimitet 

 

Utbyte och anpassning handlar om kommunikationer där företagets intressenter får ett slags 

utbyte för att företaget ska erhålla legitimitet. Gemensamt för dessa kommunikationer är att 

de vädjar till förnuft och fakta för att skapa trovärdiga argument. Först aggregeras Minska 

klimatpåverkan till dimensionen Utbyte och anpassning. Företagen kommunicerar CSR som 

tematiseras på det viset genom att exempelvis förklara att de arbetar med teknisk utveckling 

för att minska skadliga utsläpp. Denna kommunikation ställs ofta i relation till siffror för att 
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påvisa att utvecklingen fått eller ämnar att få verkan. Lundin Petroleum skriver; 

“Lundin Petroleum has one of the lowest carbon intensity levels in the industry. Our Edward 

Grieg platform emits only 5,1  kg CO2 equivalent per barrel of oil produced.” 

Citatet utgörs av faktabaserad kommunikation, vilket enligt Marais (2012) kopplas ihop med 

logos som vädjar till läsarens förnuft. Kommunikation av detta slag ämnar ge företagen 

pragmatisk legitimitet. Nivån av acceptans som företagen vinner hos samhället baseras på 

värdet av det samhället erhåller. I detta exempel framhäver Lundin Petroleum värdet av att de 

är en utav de främsta aktörerna med avseende låga koldioxidutsläpp i branschen.  

 

Ett annat tema som aggregeras till Utbyte och ansvar är Följer lagar och regler, 

kommunikation inom detta tema använder den retoriska grundpelaren logos i sin 

argumentation, vilket i sin tur har en koppling till pragmatisk legitimitet (Marais, 2012). Ett 

exempel på detta hämtas ur Vestas årsredovisning från 2016; 

"Vestas recognises its responsibility to respect human rights as set out in the UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights." 

I citatet kommunicerar Vestas att de respekterar mänskliga rättigheter och att de följer FNs 

rekommendationer. Den pragmatik som kommuniceras fungerar som ett utbyte för företaget 

(Dowling & Pfeffer, 1975). Berörda intressenter kan se att Vestas följer de lagkrav som finns, 

vilket i sin tur kan ge företaget större mandat att verka.  

 

Slutligen identifierade författarna Arbetsmiljö inom dimensionen Utbyte och anpassning där 

ett exempel hämtas från årsredovisningen för Tethys Oil 2016; 

”Koncernen skall också tillhandahålla den nödvändiga utbildningen för dess anställda för att 

säkerställa att de har den kunskap och förmåga att bedriva verksamhet som är i linje med god 

miljöpraxis” 

Vid utbildning av personal erhåller de anställda kompetens, vilket gör att företaget får mer 

kompetent personal. En effekt av att företaget har kompetent personal kan vara att de 

uppfattas som en seriös aktör. De lever därför upp till de standarder och förväntningar 

intressenterna kan ha på verksamheten. Detta kan i sin tur leda till större förtroende hos 

intressenter och pragmatisk legitimitet fås i utbyte.  

 

5.1.2 Aktivitet och ansvar - Kognitiv legitimitet 

Aktivitet och ansvar är en annan dimension av CSR kommunikationerna vilken är hänförlig 

till Suchmans (1995) beskrivning av kognitiv legitimitet. Marais (2012) förklarar att 

kommunikation som är kopplad till kognitiv legitimitet utgår ifrån att övertala intressenter om 

värdet av företagets existens. Hon finner att sådan kommunikation innehåller faktiska 

argument och att de syftar till att övertyga om att arbetet är genuint. Marais (2012) syftar på 

att kommunikationer som framhåller ansvar skapar tillit hos intressenter, och att detta utgår 

ifrån retorikens ethos. CSR-kommunikationer som strävar efter kognitiv legitimitet uttrycks i 

års- och hållbarhetsredovisningar som Miljöansvar och Externt ansvarstagande. Exempel på 

en kommunikation som förmedlar Miljöansvar hittas i Lundin Petroleums 

hållbarhetsredovisning år 2017; 

“Lundin Petroleum works responsibly with society, to contribute to wealth generation while 

minimising the impact of our activities on the environment.” 

Genom denna kommunikation framhävs att Lundin Petroleum arbetar ansvarsfullt och 

tillsammans med samhället, samtidigt arbetar företaget för att minska sin påverkan på 

klimatet. Med andra ord framhävs hur företaget tar ansvar för sina aktiviteter och söker tillit 

hos intressenter genom att inkludera dem i processen. Marais (2012) förklarar att företagens 

kommunikationer behöver spela på gemensamma värderingar för att intressenter ska uppfatta 

de som genuina. Samtidigt påstår Suchman (1995) att den kognitiva legitimiteten är den 
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svåraste att uppnå och kan med enkelhet förstöras vid misstanke. Minsta stimulus hos 

intressenter som väcker skepticism kan göra att kommunikationen misslyckas. Detta stämmer 

väl överens med Godfrey et al. (2009) som finner att kontroversiella bolag får svårt att 

legitimera sig. 

 

Det andra temat dimensionen Aktivitet och ansvar innehåller är Externt ansvarstagande. 

Temat kännetecknas av att företagen anser att sitt sätt att agera eller verka är enligt samhällets 

normer och standarder. På grund av det uttrycker företagen att de även tar ansvar för att 

externa parter ska upprätthålla dessa. Sådant ansvarstagande återfinns i Lundin Petroleums 

årsredovisning från 2016;  

”It is a core value of Lundin Petroleum not only to produce oil and gas in an economically, 

environmentally and socially responsible way, but to promote this commitment within our 

sphere of influence, as we consider that solutions can only be found through collaborative 

efforts by different societal actors.” 

I citatet kommunicerar Lundin Petroleum att de inte bara tar ansvar på ett hållbart sätt själva, 

utan även vill att detta arbetssätt anammas av deras omgivning. Denna typ av kommunikation 

kan kopplas samman med ethos som enligt Marais (2012) handlar om att skapa förtroende och 

tillit. Genom att få intressenter att uppfatta organisationens CSR-arbete som genuint kan 

kognitiv legitimitet uppnås.  

 

5.1.3 Etiskt beteende - Moralisk legitimitet 

CSR-kommunikationer som hör till dimensionen Etiskt beteende ämnar att erhålla moralisk 

legitimitet. Marais (2012) berättar att företags strävan efter moralisk legitimitet grundar sig att 

väcka känslor hos intressenter, vilket kan kopplas ihop med den retoriska grundpelaren 

pathos. Vidare säger hon att företag kan väcka engagemang hos intressenter genom att 

hänvisa till gemensamma värderingar. På grund av det menar Marais (2012) att företagens 

kommunikation som behandlar etiska ståndpunkter går ut på att generera moralisk legitimitet 

från sina intressenter. I dimensionen Etiskt beteende har studien identifierat 

två  tematiseringar där det första är Anpassning efter sociala förväntningar. Detta tema 

kännetecknas av att företag i olika utsträckning följer normer och gör det som förväntas av 

intressenter utan att det nödvändigtvis är kravbelagt. Exempel på kommunikationen under 

detta tema återfinns i Eolus årsredovisning från år 2018; 

“Elproduktion genom vindkraft bidrar till att göra vårt samhälle mer hållbart. Vindkraften är 

en naturlig del i Sveriges energiförsörjning och kommer att spela en allt större roll i 

omställningen av energisystemet där det finns en politisk målsättning om en 100 procent 

förnybar elproduktion år 2040.” 

Eolus vädjar till allmänhetens känslor genom att poängtera att företagets verksamhet är en 

viktig del i samhällets utveckling mot bättre energialternativ. På detta sätt väcker företaget 

sympati för dess verksamhet hos intressenterna, vilket överensstämmer med Marais (2012) 

definition av vädjan till pathos. Således kan Anpassning från sociala förväntningar kopplas 

till Suchmans (1995) beskrivning av moralisk legitimitet. 

 

Slutligen visade sig det sista temat vara Gynna samhället, vilket även det aggregerades till 

Etiskt beteende. Temat utgår ifrån att företag utför aktiviteter som bidrar till samhället med 

liten egen vinning för att komma i besittning av moralisk legitimitet. Däremot säger Parsons 

(1960) att företag i många fall utför dessa aktiviteter för att gynna sin egen verksamhet 

snarare än samhället. Han påstår att dessa aktiviteter ofta kan liknas vid symboliska 

handlingar som är noggrant uträknade utefter intressenters önskemål. Genom att göra 

någonting som i första hand framställs som bara gynnsamt för samhället kan företagen i det 

långa loppet utvinna moralisk legitimitet. Ett exempel som visar på denna typ av CSR 
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kommunikation finns i Tethys Oil år 2018;  

”Tethys Oil has, since 2015, provided scholarships to a select number of students at the 

Sultan Qaboos University pursuing a masters degree in geosciences. During the two-year 

program Tethys Oil offers, aside from financial support, mentorship and access to data, tools 

and practical methods” 

I denna kommunikation meddelar Tethys Oil att de finansierar och vägleder framstående 

studenter inom geofysik på universitetet i Oman, där de är aktiva med sin verksamhet. Sådana 

handlingar gynnar samhället och väcker sympati hos intressenter som delges information 

(Yoon et al. 2006). Med en sådan kommunikation kan Tethys Oil erhålla moralisk legitimitet 

och den långvariga relationen med Oman som land kan förklaras genom Parsons (1960) idé 

om att företag agerar i egenintresse. Detta då företaget i stora drag bedriver sin verksamhet i 

landet och således gynnas av att ha en god relation med dess intressenter. 

 

5.2 Jämförelse mellan branscher 

 

Dimension Oljeindustrin, 

antal frekvenser 

Oljeindustrin, 

procent 

Vindkraft, 

antal 

frekvenser 

Vindkraft, 

procent 

Etiskt 

beteende 

47 31,54% 18 25,35% 

Utbyte och 

anpassning 

77 51,68% 33 46,48% 

Aktivitet och 

ansvar 

25 16,78% 20 28,17% 

Totalt 

frekvenser 

149 100% 71 100% 

Tabell 2, antalet påträffade frekvenser sett bransch för bransch. 

 

I ovanstående tabell går det att urskilja att den procentuella skillnaden i CSR-kommunikation 

mellan den kontroversiella oljeindustrin och de icke kontroversiella vindkraftsbolagen var 

relativt liten. Båda branscherna eftersöker främst pragmatisk legitimitet genom att 

kommunicera CSR inom dimensionen Utbyte och anpassning. 

 

Utbyte och 

anpassning 

Oljebolag Procent av total 

kommunikation 

Vindkraftsbolag Procent av total 

kommunikation 

Arbetsmiljö 27 18,12% 24 33,80% 

Minska 

klimatpåverkan 

30 20,13% 6 8,45% 

Följa lagar och 

regler 

20 13,42% 3 4,23% 

Tabell 3, Utbyte och anpassning 
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Suchman (1995) beskriver denna typ av legitimitet som den minst abstrakta och vanligast 

förekommande formen av eftersökt legitimitet, vilket speglas av studiens fynd. En annan 

förklaring till att branscherna eftersöker just samma typ av legitimitet kan ligga i det faktum 

att de båda är verksamma inom energisektorn. Genom att branscherna är verksamma inom 

samma sektor kan det vara så att de har ett behov av att kommunicera liknande CSR-

aktiviteter. Däremot uppenbarar det sig att bolagen kommunicerar olika former av Utbyte och 

anpassning. Medan oljebolagen har en relativt jämn fördelning över temana presenterar 

vindkraft en överväldigande andel av kommunikationerna avseende Arbetsmiljö. (se Tabell 3) 

 

Etiskt beteende Oljebolag Procent av total 

kommunikation 

Vindkraftsbolag Procent av total 

kommunikation 

Anpassning efter 

sociala 

förväntningar 

30 20,13% 6 8,45% 

Gynna samhället 17 11,41% 12 16,90% 

Tabell 4. Etiskt beteende 

 

Vad gäller dimensionen Etiskt beteende (Tabell 4) kan studien konstatera att temat 

Anpassning efter sociala förväntningar kommuniceras mest hos oljebolagen, och detta i 

nästan dubbelt så stor omfattning som temat Gynna samhället. Hos vindkraftbolagen är 

situationen den motsatta där Gynna samhället förekommer dubbelt så ofta som Anpassning 

efter sociala förväntningar. Att det inom dimensionen Etiskt beteende råder så stora skillnader 

skulle kunna förklaras av Du och Vieiras (2012) studie om CSR-kommunikation och koppling 

till legitimitet. De hävdar i sin studie att företag som har olika behov av legitimitet 

kommunicerar CSR på olika sätt. De säger att CSR som kommuniceras kan ses som en typ av 

strategi för att upprätthålla ett gott rykte. Detta kan eventuellt vara en anledning till varför 

oljeindustrin till stor del visar att de följer sociala normer. Den bakomliggande skepticismen 

och det faktum att oljeindustrin är kontroversiell tvingar oljebolagen att vara övertydliga med 

att de anpassar sig utifrån rådande sociala normer (Godfrey et al. 2009). Samtidigt framgår det 

att vindkraftsbolagen inte har ett liknande behov av den här kommunikationen. En anledning 

till det kan vara att intressenter inte misstror denna industri. Istället väljer vindkraftsbolag att 

framföra hur dess verksamhet är samhället till gagn genom framtidens energilösning.  

 

Aktivitet och 

ansvar 

Oljebolag Procent av total 

kommunikation 

Vindkraftsbolag Procent av total 

kommunikation 

Miljöansvar 20 13,42% 17 23,94% 

Externt 

ansvarstagande 

5 3,36% 3 4,23% 

Tabell 5. Aktivitet och ansvar 

 

Aktivitet och ansvar är den minst frekvent förekommande dimensionen. Denna dimension har 

påvisats ha en relation med den retoriska grundpelaren ethos, som i sin tur är sammanknuten 

med Suchmans (1995) beskrivning av kognitiv legitimitet. Som nämnts i tidigare forskning 

kan denna legitimitet betraktas som mest åtråvärd. Detta på grund av att företag vid 

uppnåendet av denna legitimitet betraktas som institutionaliserade och självklara i samhället 
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(Eriksson-Zetterquist et al, 2015). Däremot berättar Suchman (1995) att den kognitiva 

legitimiteten enkelt raseras när intressenter misstror företagens motiv till kommunikationen. I 

studien framgick det att vindkraftsbolagen eftersökte kognitiv legitimitet i nästan dubbelt så 

stor utsträckning som oljebolagen. Detta kan bero på att det är svårare för oljebolag i 

kontroversiella branscher att erhålla legitimitet eftersom branschen har en negativ klang. Det 

vill säga att ett företag vars verksamhet ses som kontroversiell och skadlig för samhället inte 

kan uppnå en självklar status. De har snarare behovet av att minska den negativa 

uppfattningen, vilket påvisas av hur frekvent kommunikationerna placerades under Minska 

klimatpåverkan och Anpassning efter sociala förväntningar. Å andra sidan ses vindkraftbolag 

som någonting positivt för samhället där verksamheten i sig bidrar till en förbättrad framtida 

hållbarhet, vilket tillåter dessa bolag att kommunicera CSR för att erhålla kognitiv legitimitet.  
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6. Slutsatser 
 

Studien syftade till att redogöra för hur oljebolag i norden kommunicerar CSR i års- och 

hållbarhetsredovisningar för att erhålla legitimitet. Detta skulle sedan ställas i relation till 

icke-kontroversiella nordiska vindkraftsbolag för att på så vis tydliggöra eventuella skillnader. 

Frågan studien avsett att besvara för att uppnå dess syfte är följande; Hur kommunicerar 

kontroversiella nordiska oljebolag CSR för att skapa legitimitet och hur skiljer de sig mot 

icke-kontroversiella nordiska vindkraftsbolag?  

 

I analysen visade det sig att båda branscherna främst kommunicerar CSR i den aggregerade 

dimensionen Utbyte och anpassning, vilken syftar till att ge företagen pragmatisk legitimitet 

genom logos. Däremot uppenbarade det sig skillnader i hur branscherna sökte denna 

legitimitet. Oljebolagen kommunicerar mer inom temat Minska klimatpåverkan medan 

vindkraftsbolagen inriktade sig mot temat Arbetsmiljö. Den typ av CSR kommunikation som 

framfördes näst mest för oljebolagen var Etiskt beteende, som via pathos eftersöker moralisk 

legitimitet. Framförallt kommunikation om Anpassning efter sociala förväntningar 

påträffades frekvent i oljebolagens års- och hållbarhetsredovisningar. Samtidigt var detta den 

legitimitet som vindkraftsbolagen eftersträvade minst vilket var en skillnad mellan 

branscherna. När vindkraftsbolagen eftersökte moralisk legitimitet genomfördes det genom 

Gynna samhället. Istället kommunicerade vindkraftsbolagen näst mest genom ethos, där de 

strävade efter kognitiv legitimitet. Denna kommunikation tog skepnad av Aktivitet och ansvar, 

i vilken Miljöansvar, påvisades mest frekvent. 
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7. Diskussion 
 

Studien har resulterat i en ökad förståelse kring hur kontroversiella och icke-kontroversiella 

bolag verksamma i energisektorn kommunicerar CSR. Den har dessutom bidragit till 

forskning kring hur CSR kan användas av företag generellt. En begränsning som finns i 

studien är att den utgår från författarnas tolkning av empirin. I studien valdes att granska års- 

och hållbarhetsredovisningar för att svara på forskningsfrågan. Något som hade kunnat göra 

denna studie än mer intressant är en jämförelse över hela energisektorn, vilket kan ses som ett 

förslag till vidare forskning. Ett annat förslag till fortsatt forskning hade kunnat vara att 

jämföra olika kontroversiella branscher med varandra.  
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Bilaga 1, 2018 

Text- Nyckelord är rödmarkerade 1st order 2nd order 

Lundin Petroleum 2018 
  

”Our highly skilled workforce actively assess potential 
risks and contributes to develop and implement 
mitigation strategies. Our emergency preparedness 
is tested on a regular basis to ensure full readiness in 
the event of an incident.” 

Minska hälsorisk, 
beredskap 

Arbetsmiljö 

”Our people are our key asset and reducing health 
and safety risks throughout our operations is our 
highest priority. We continue to foster an open culture 
to learn from incidents and improve how we address 
health and safety concerns.” 

Minska hälsorisk, lära av 
incidenter 

Arbetsmiljö 

”Lundin Petroleum has a strong HSEQ (Health, 
Safety, Environmental and Quality) management 
system to reduce the risk of such incidents, which is 
subject to incident investigations and audits. The 
Company maintains a robust HSE culture throughout 
the organisation to ensure safety and security for 
people and the environment.” 

Minska hälsorisk, 
säkerhetsrisk, miljörisk 

Arbetsmiljö 

”Work to further reduce carbon emissions from our 
operations continued in 2018 and reduction targets 
were achieved.” 

Minska koldioxidutsläpp Minska 
klimatpåverkan 

”The Rolvsnes well test in the North Sea was used as 
a test case for in-situ measurements of particulate 
(black carbon) emissions from a well-test. The work 
performed is the first measurement of black carbon 
from a well test performed globally. It generated 
valuable emission data from a well test and resulted 
in high-quality emission factors to be used in future 
applications and environmental impact assessments. 
By undertaking these measurements, we are 
contributing to possible further emission reductions, 
based on reliable data.” 

Minska koldioxidutsläpp, 
teknisk utveckling 

Minska 
klimatpåverkan 

”Lundin Petroleum operates with one of the lowest 
carbon emissions intensities in the industry and in a 
country with world leading environmental 
governance. Carbon footprint and energy efficiency 
of operations are reviewed on an ongoing basis and 
greenhouse gas emissions are disclosed regularly.” 

Låga koldioxidutsläpp, 
strikta lagar 

Minska 
klimatpåverkan 

“In 2018, our Operations teams developed an online 
energy monitoring system which displays real-time 
energy consumption...This system interfaces energy 
measurement sensors and analytical tools to 
understand the energy flow and potential for process 
optimisation” 

Energikonsumtion, teknisk 
utveckling, optimisering 

Minska 
klimatpåverkan 

”We are supporting the establishment of a low 
emissions centre … Its mission is to promote the 
development and implementation of low emissions 
technologies with a 40 percent reduction in emissions 
for existing fields.” 

Låga koldioxidutsläpp, 
teknisk utveckling 

Minska 
klimatpåverkan 
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”Lundin Petroleum operates according to the highest 
level of ethical standards, ensured through the 
consistent application of its Code of Conduct and 
policies and procedures. Internal awareness training 
is conducted to communicate expectations of ethical 
business conduct to staff and reference to the Code 
of Conduct is integrated into business supplier 
contracts.” 

Code of Conduct Arbetsmiljö 

”Lundin Petroleum adheres to applicable laws and 
regulations and has a robust corporate governance 
framework in place to ensure it acts in accordance 
with good oilfield practice and high standards of 
corporate citizenship. Lundin Petroleum operates in 
Norway, a country with a world-leading regulatory 
framework for oil and gas activities.” 

Lagar och regleringar, 
världsledande 
förutsättningar för 
oljeverksamhet 

Följer lagar och 
regler 

“Our 2018 Sustainability Report is our first report 
prepared in accordance with the new GRI Standards. 
The transition from GRI G4 Guidelines to GRI 
Standard Guidelines was done through a mapping 
exercise using GRI’s online tool, as well as training 
with a GRI Certified Training Partner. Our Report 
continues to make reference to the G4 Sector 
Disclosure ‘GRI Oil and Gas Sector Supplement’ 
issued in 2012, which remains relevant to our 
activities.” 

Hållbarhetsrapport Följer lagar och 
regler 

“We actively seek to be at the forefront of technology, 
in the pursuit of adaptations enabling further 
efficiencies and continuously challenge ourselves 
internally on what it means to be a responsible player 
in the field of oil and gas exploration and production.” 

Teknisk utveckling, 
effektivisering 

Minska 
klimatpåverkan 

“We engage with stakeholders through constructive 
dialogue to ensure alignment between external 
expectations and operating practices. We contribute 
to wider social and environmental challenges through 
our support to the Lundin Foundation.” 

Intressenter, socialt och 
miljömässigt ansvar 

Gynna samhället 

“Corporate Responsibility is an ongoing journey, one 
which we are committed to pursue, integrating new 
societal expectationsinto our business model.” 

Ansvarstagande sociala 
förväntningar 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

“In 2018, the Committee met twice and reviewed our 
CR/HSE performance, our risk management, climate 
change andsouthern Barents Sea strategy and 
performance.” 

Klimatförändring 
ansvarstagande 

Miljöansvar 

“Given the robust ESG regulatory framework and 
culture in Norway, we identified health, safety and the 
environment, in particular climate change as the most 
salient issues. We have therefore focused our efforts, 
from a management and operational perspective on 
these issues, while addressing and reporting on other 
ESG issues identified by our stakeholders as material 
to our sector.” 

Klimatförändring 
ansvarstagande 

Miljöansvar 
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“Lundin Petroleum has a strong HSEQ management 
system to ensure regulatory compliance and reduce 
the risk of incidents. Competency and training as well 
as emergency preparedness exercises are key to 
safe operations. Lessons learned from investigations 
are shared both internally and externally. Audits are 
regularly carried out to measure the effectiveness of 
our management system. The Company maintains a 
robust health and safety culture throughout the 
organisation to ensure safety and security for our 
people.” 

Beredskap, minska 
hälsorisk 

Arbetsmiljö 

“Lundin Petroleum reviews its activities with 
consideration towards multiple stakeholders in the 
decision making process. The Company engages at 
various levels to ensure alignment with stakeholder 
expectations, company presence and operations.” 

Intressenters 
förväntningar 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

“For example, before drilling the Silfari well during the 
fall of 2018, we analysed what may be the impact of 
our activities and who could potentially be affected. 
We identified the aquaculture industry as potentially 
the most impacted and therefore engaged with the 
industry to share our plans and mitigation activities.” 

Beredskap, intressenter Externt 
ansvarstagande 

“Lundin Petroleum acknowledges the challenge of 
reaching an energy balance and seeks to contribute, 
through its high energy efficiency strategy to the 
transition towards a low carbon society.” 

Låga koldioxidutsläpp, 
effektivitet 

Minska 
klimatpåverkan 

“Lundin Petroleum supports the principles and 
commitments of the Paris Climate Agreement 
resulting from the meeting of the United Nations 
Framework Convention on Climate Change in 2015.” 

Parisavtalet, 
klimatförändring 

Minska 
klimatpåverkan 

“Lundin Petroleum, in addition to paying a carbon tax, 
participates in the EU-ETS trading scheme.” 

Koldioxidskatt Minska 
klimatpåverkan 

“Lundin Petroleum recognises that biological diversity 
is an essential element of ecological balance. It is 
therefore fully committed to the conservation of 
biological diversity, safeguarding ecosystems, 
species and genetic diversity. We actively acquire 
information and increase our understanding of 
ecosystems in which we operate, including the 
potential impacts of our activities on the environment. 
Environmental mappings, environmental risk 
analyses and environmental impact assessments are 
conducted to help us make informed decisions 
regarding the time and place of our operations.” 

Främja ekosystem och 
miljön, riskanalys 

Miljöansvar 

“All acreage is internally assessed, evaluating the 
environmental and societal impacts. We are 
particularly attentive to areas in proximity to sensitive 
coastal habitats, fish spawning and 
seabird breeding or feeding grounds, significant coral 
reefs, fisheries, etc. Without a thorough 
understanding of the environment in which we 
operate, we do not proceed. Lundin Petroleum does 
not have any activities or acreage within or adjacent 
to IUCN protected areas.” 

Utvärdera miljömässig 
och social påverkan 

Miljöansvar 
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“Further to stakeholder consultations, we undertook 
the task to develop extensive oil spill preparedness 
plans for the 2018 Silfari well, in the southern 
Norwegian Sea. The well is located approximately 50 
kilometres from the Frøya - Froan coastal wildlife 
reserve. The operation was coordinated in close 
cooperation with local and national authorities, with a 
special focus on spill contingency plans. This 
collaboration drove significant updates of the 
municipal and national oil spill plans for the wildlife 
reserve, in the best interest of all parties.” 

intressenter, förebygga 
oljespill 

Minska 
klimatpåverkan 

“A key focus for 2018 has been to implement a waste 
reduction campaign for all offshore installations, 
focusing on reduction in use of non-renewable 
materials, single use utensils and styrofoam 
packaging resulting in large amounts of non-reusable 
waste. The campaign is ongoing and has been 
expanded from our fixed platform to include all our 
operated assets. Although our waste sorting statistics 
indicate that our facilities have implemented a high 
quality waste management system, the waste 
recovery, in terms of reuse and regeneration of 
resources, shows room for improvement and will be 
the subject of focus in 2019.” 

Minska klimatpåverkan, 
förnyabara material 

Minska 
klimatpåverkan 

“As we operate exclusively offshore Norway, we face 
low human rights risks such as child and forced 
labour. In addition to abiding by the UN Declaration 
of Human Rights, we are compliant with the 
Norwegian Equality and Anti- Discrimination Act 
which promotes equality and prohibits discrimination 
based on ethnicity, gender or religion, ensures equal 
rights and opportunities for all. In 2018, there were no 
incidents relating to equality or discrimination.” 

Risk, följer lagar och 
regler 

Följer lagar och 
regler 

   

Tethys Oil 2018 
  

”2018 was a year of record financial results, 
continued reserve growth and operational and 
organisational progress for Tethys Oil. While I am 
proud of these results and achievements, I am even 
more proud in the knowledge that this was done in a 
sustainable and responsible way. Sustainability 
means running a business that is not only profitable 
but in tune with the requirements and expectations of 
stakeholders both within and outside the company” 

Hållbart företagande, 
intressenter, förväntningar 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

”Aside from this it has also entailed Tethys Oil’s 
development as a responsible actor and corporate 
citizen through the development of its corporate 
social responsibility programme in Oman. With the 
operatorship of Block 49 onshore Oman we have 
again a much more direct involvement with the 
people and the environment in our operating area” 

CSR program, lokalt 
engagemang 

Gynna samhället 
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”Tethys Oil is active in a competitive and heavily 
regulated industry where opportunities are scarce, 
and skilled personnel is critical for success. In such 
an environment a company like Tethys Oil cannot 
afford to not act responsibly and sustainably. We will 
therefore continue to develop as a sustainable and 
responsible company, because this is the only way 
forward” 

Följer regler och normer, 
duktig personal, hållbar 
utveckling 

Följer lagar och 
regler 

”Work continued to investigate the handling of 
associated gas with the ultimate aim of reducing 
flaring- and diesel-related emissions. By utilising the 
associated gas for power generation instead of 
flaring it, the diesel-powered generators could be 
replaced with a significant decrease in diesel 
consumption and related emissions as a result” 

Minska utsläpp, teknisk 
utveckling 

Minska 
klimatpåverkan 

”During 2018 a project was initiated to put the 
stationary diesel generators in power generation 
clusters in order to rationalise usage, improve 
redundancy and reduce diesel consumption. The 
project was a success and will be implemented 
across the area of operations” 

Teknisk utveckling, 
minska dieselkonsumtion 

Minska 
klimatpåverkan 

”Tethys Oil’s activities are subject to the health, 
safety and environmental (HSE) risks inherent in the 
oil industry. The Company recognises that the 
prevention of accidents and ill health is critical to the 
efficient operation of its business and therefore has 
established an HSE policy with accompanying 
corporate procedures” 

Förebygga olyckor Arbetsmiljö 

”The Company is implementing a systematic 
approach to HSE-management to achieve 
continuous improvement toward the goal of no harm 
to people, no accidents." 

Förebygga olyckor, 
hållbar utveckling 

Arbetsmiljö 

"no spills and to strive for minimum impact on the 
environment, thereby contributing to sustainable 
development" 

Minska utsläpp Minska 
klimatpåverkan 

”Tethys Oil is committed to ensuring that all 
operations that the company conducts are done in a 
safe manner with genuine regard for the wellbeing of 
the staff, contractors and third parties” 

Hälsa och säkerhet för de 
anställda 

Arbetsmiljö 

”Tethys Oil shall offer rewarding working conditions 
and realise each employee’s individual potential 
through training and job promotion” 

Personalutveckling Arbetsmiljö 

”Tethys Oil has implemented a diversity and non-
discrimination policy to ensure that the diversity of its 
staff is respected and that all forms of discrimination 
are prevented” 

Rättvis behandling, 
nolltollerans mot 
diskriminering 

Arbetsmiljö 

”Tethys Oil seeks to recruit and retain the best 
possible candidates for all positions on the basis of 
merit regardless of gender, sexual orientation, age, 
disability, nationality, race or religion” 

Rättvis behandling Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

”Principerna för Tethys Oils hälsa och säkerhets-
”HSE”-policy är att förse Koncernens anställda med 
en hälsosam och säker arbetsmiljö” 

Främja hälsa och 
arbetsmiljö 

Arbetsmiljö 
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”Tethys Oil is committed to the highest possible 
standards of ethical, moral and legal business 
conduct and expects its staff to act honestly, with 
integrity and in accordance with the Company’s Code 
of Conduct” 

Code of conduct Arbetsmiljö 

”Sustainability and Social Responsibility is high on 
the agenda for Tethys Oil’s management. During the 
year, much of the focus has been on the 
implementation into the Company’s day-to-day 
operations of operating systems, policies and 
procedures developed in previous years” 

Främjar CSR i den 
alldagliga driften 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

”Tethys Oil has, during the past year, held workshops 
for all its employees on the Company’s Code of 
Conduct and policies” 

Code of conduct Arbetsmiljö 

”Wherever operations are conducted, the sovereignty 
of the state is respected and the rule of law is to be 
observed and promoted” 

Respekterar det lokala Följer regler och 
normer 

”Tethys Oil engages in an active relationship with 
stakeholders in order to understand the concerns 
surrounding the Company’s operations and to set 
mutually beneficial goals” 

Intressenter, 
Gemensamma mål 

Gynna samhället 

”Tethys Oil shall refrain from any implications in 
tribal, internal, or other armed conflicts or acts of 
violence” 

Undviker våld och 
konflikter 

Följer lagar och 
regler 

”CSR program was developed and established with 
focus areas on providing education and training 
opportunities for the local population through 
scholarships, contribute to sustainable development 
of the local economy, encourage local employment 
opportunities and minimise any potential negative 
effects of Tethys Oil’s operations” 

CSR, ge tillbaka till 
samhället 

Gynna samhället 

”If Tethys Oil is to operate with the support of the 
local community, they must also perceive to benefit 
from the investments being made. A loss of support 
from the local community could lead to increased 
difficulty for Tethys Oil and its subcontractors to 
operate efficiently and safely” 

Relation med intressenter, 
gemensamma fördelar 

Gynna samhället 

”Tethys Oil has, since 2015, provided scholarships to 
a select number of students at the Sultan Qaboos 
University pursuing a masters degree in 
geosciences. During the two-year program Tethys Oil 
offers, aside from financial support, mentorship and 
access to data, tools and practical methods” 

Relation med intressenter, 
ge tillbaka till samhället 

Gynna samhället 

”The nature of Tethys Oil’s operations as a highly 
skilled upstream oil and gas operator in Oman means 
that the risk for child labour or bonded and forced 
labour is limited” 

Låg risk för olaglig 
arbetskraft 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

”Tethys Oil strävar efter att på alla sätt agera på ett 
ansvarsfullt, rättvist och etiskt sätt gentemot miljön 
och gentemot alla personer, fysiska och juridiska, 
som företaget möter i sin verksamhet” 

Ansvarstagande gentemot 
miljö, samhälle och 
intressenter 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 
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”För Tethys Oil är en hållbar utveckling inom 
verksamhet och projekt en förutsättning för att kunna 
leverera långsiktigt aktieägarvärde” 

Hållbar utveckling, värde Miljöansvar 

”Koncernen strävar efter att ständigt förbättra sina 
prestationer och att uppträda i enlighet med god sed 
inom industrin och med stort samhällsengagemang” 

God sed, 
samhällsengagemang 

Gynna samhället 

”Koncernen understryker betydelsen av att 
respektera de lokala samhällenas rättigheter, och 
inför nya investeringar analyseras därför den 
potentiella påverkan på mänskliga rättigheter” 

Respektera potentiell 
påverkan, mänskliga 
rättigheter 

Följer lagar och 
regler 

”Koncernen förväntar sig, dessutom, att samtliga 
partners respekterar mänskliga rättigheter och 
upprätthåller den högsta standarden av professionell 
integritet” 

Mänskliga rättigheter, 
intressenter 

Följer lagar och 
regler 

”Tethys Oil har en policy med nolltolerans avseende 
korruption. Koncernens syn på korruption är tydligt 
formulerad i Uppförandekoden inom CSR-policyn och 
innebär att Koncernens anställda skall avstå från att 
acceptera eller erbjuda felaktiga betalningar, gåvor 
eller erbjuda mutor eller delta i någon form av 
korrupta affärsmetoder” 

Nolltolerans korruption, 
CSR-policy 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

”Per den 31 december 2016 var Tethys Oil inte 
operatör i någon av Koncernens olika olje- och 
gastillgångar och som följd utför Tethys Oil 
hållbarhetsarbetet i sina projekt indirekt och i 
samarbete med de relevanta operatörerna” 

Hållbarhetsarbete Miljöansvar 

”Tethys Oil söker att sätta en standard för sina 
partners och föregå med gott exempel vad gäller 
miljön” 

Vara i framkant Miljöansvar 

   

Eolus Vindkraft 2018 
  

“Förutom leverantörskedjan är en av våra viktigaste 
hållbarhetsfrågor att vi är en attraktiv arbetsplats och 
att våra medarbetare mår bra hos oss.” 

Hållbar arbetsplats Arbetsmiljö 

“För oss innebär hållbart företagande både hur vi 
själva bedriver vår verksamhet och vad som sker före 
och efter oss i värdekedjan. För att säkerställa att 
värdekedjan är hållbar hela vägen, ser vi just nu över 
vilka krav vi ställer på våra leverantörer inom 
hållbarhetsområdet”. 

Hållbart företagande Externt ansvar 

“Eolus betraktar bolaget och verksamheten som en 
viktig del i utvecklingen av en infrastruktur som är 
samhället till gagn.” 

Hållbar utveckling Gynna samhället 

“Eolus strävar efter att vara ett respekterat bolag som 
skapar värde för berörda intressenter.” 

Intressenter Gynna samhället 

“Elproduktion genom vindkraft bidrar till att göra vårt 
samhälle mer hållbart. Vindkraften är en naturlig del i 
Sveriges energiförsörjning och kommer att spela en 
allt större roll i omställningen av energisystemet där 
det finns en politisk målsättning om en 100 procent 
förnybar elproduktion år 2040.” 

Hållbar utveckling Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 
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“Vind är en oändlig resurs – en energikälla som 
dessutom är gratis. Ett vindkraftverk är miljövänligt 
och genererar små utsläpp av växthusgaser under 
sin livslängd. Studier visar att landbaserad vindkraft 
har utsläpp om 10-15 gram koldioxid per kWh medan 
kolkraft släpper ut 850-1 000 gram koldioxid per 
kWh.” 

Miljövänligt Miljöansvar 

“Ett vindkraftverk kan producera el under 20–25 år. 
När ett verk tjänat ut kan det monteras ned och 
material återvinnas eller eventuellt renoveras och 
uppföras på en ny plats.” 

Teknisk utveckling Miljöansvar 

“Bolagets medarbetare ska agera korrekt, sakligt och 
ärligt. Samma krav ställs även på konsulter, 
leverantörer och andra samarbetspartners.” 

Hållbart företagande Externt ansvar 

“Samtliga affärsrelationer ska präglas av opartiskhet. 
Eolus eftersträvar en hög grad av transparens 
gentemot aktieägare och samhället i övrigt.” 

Transparent företagande Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

“Den grundläggande utgångspunkten för Eolus 
arbete är att minimera de potentiellt negativa 
effekterna av verksamheten och dra nytta av de 
möjligheter som hållbart företagande innebär.” 

Hållbart företagande Miljöansvar 

“Eolus har en hög ambition när det gäller att minska 
risker för skador och sjukdom för medarbetarna. 
Målet är att minska sjuktalen, säkra snabbare 
återgång till arbetet och att kontinuerligt förbättra 
rutiner för att säkerställa en god arbetsmiljö.” 

Minska hälsorisk, god 
arbetsmiljö 

Arbetsmiljö 

“Ledningen skall under 2018/2019 utreda behovet av 
en särskild HR-tjänst och om behov finns lägga 
förslag på hur en sådan tjänst ska vara utformad. 
Rapport ska avläggas i samband med 
nästkommande hållbarhetsrapport.” 

Hållbar utveckling Arbetsmiljö 

“Mål: Att under 2018/2019 utarbeta en 
uppförandekod för de företag som kontrakteras vid 
etablering av anläggningar som Eolus uppför.” 

Hållbar utveckling Arbetsmiljö 

“Bolaget ska under 2018/2019 upprätta riktlinjer för 
antikorruption och fastställa en målsättning om noll 
korruptionsincidenter per år.” 

antikorruption Arbetsmiljö 

   

Vestas 2018 
  

“Vestas recognises its responsibility to be an active 
citizen and respect the rights of the stakeholders in 
the areas where it operates.” 

Respekterar intressenter Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

“The company’s high health and safety standards are 
non-negotiable and Vestas continuously works with 
the supply chain to ensure that the standards are 
reflected down the chain.” 

Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö 

“Vestas strives to provide renewable energy solutions 
in a sustainable way, ultimately contributing to 
addressing climate change.” 

Hållbar utveckling för att 
adressera 
klimatförändring 

Miljöansvar 
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“Assessing the environmental impact and 
contribution of its products and its business in 
general is part of how Vestas tracks its performance 
and ensures constant improvements.” 

Hållbar utveckling Miljöansvar 

“Vestas understands that reaching its vision to be the 
global leader in sustainable energy solutions also 
requires delivering on its social and environmental 
performance. Continuous improvements in these 
areas form the baseline for how Vestas works, and 
partnerships are an important element contributing to 
this work.” 

Teknisk utveckling Gynna samhället 

“The Vestas Employee Code of Conduct and 
Business Partner Code of Conduct outline the rules 
and principles by which Vestas expects its 
employees and business partners to behave.” 

Code of conduct Arbetsmiljö 

“Vestas understands the importance of sustainably 
investing in local communities, which is why it 
identifies and prioritises local community 
development and engagement opportunities via the 
SDD process.” 

Hållbar utveckling för att 
gynna samhället 

Gynna samhället 

“In 2018, Vestas has been active in investing in 
several local community development initiatives, 
such as: Honduras, Jordan, India” 

Investerar i det lokala 
samhället 

Gynna samhället 

“EthicsLine works to ensure that compliance 
violations are always brought forward and dealt with 
accordingly. It is mandatory for managers to report 
Code of Conduct compliance violations to EthicsLine, 
and employees are strongly encouraged to report 
compliance violations to their managers, or directly to 
EthicsLine.” 

Hanterar brott, Code of 
Conduct 

Arbetsmiljö 

“Vestas considers its employees to be its most 
important asset. Therefore, health and safety are 
consistently given highest priority to provide and 
maintain a safe and secure workplace for all 
employees.“ 

säker arbetsplats Arbetsmiljö 

“Vestas has seen significant improvements in relation 
to reducing the number of injuries. From 2005 to 
2018, Vestas has reduced the incidence of lost time 
injuries by 96 percent. “ 

säker arbetsplats Arbetsmiljö 

“Vestas acknowledges that when producing solutions 
to harness wind energy, a small negative impact on 
the environment is made. Vestas is committed to 
reducing this impact to the extent possible, together 
with its suppliers and customers, and believes that it 
is a prerequisite for Vestas’ continued development.“ 

minska klimatpåverkan Minska 
klimatpåverkan 

“In 2018, Vestas, together with qualified external 
experts, updated its corporate-wide Human Rights 
Impact Assessment (HRIA). The results of the HRIA 
are currently being translated into updating and/or 
initiating new activities, starting with addressing the 
most salient human rights impacts.” 

mänskliga rättigheter Följer lagar och 
regler 
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Bilaga 2, 2017 
 

Text- Nyckelord är rödmarkerade 1st order 2nd order 

We produced one of the lowest carbon intensity oil, at a 
level of 5.1 kg Co2 equivalent per barrel of oil produced. 

Låga 
koldioxidutsläpp 

Minska 
klimatpåverkan 

In this process of transition we have reaffirmed the 
principles of our Code of Conduct, policies and guidelines 
which constitute the backbone of our Corporate 
Responsibility framework. 

Code of conduct Arbetsmiljö 

We are committed to pro-actively seek to have an overall 
positive impact, not only on the people working for us, but 
on the wider stakeholder community. 

positiv påverkan, 
intressenter 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

We carried out an internal review taking into consideration 
sustainability and business issues and rour operating 
context, offshore Norway. 

intern undersökning, 
hållbarhet och 
företagande 

Miljöansvar 

We identified climate change and our actions to address 
global warming as the most salient issue. 

Klimat största 
problemet 

MIljöansvar 

We have therefore focused our efforts, from a 
management and operational perspective, to reinforce our 
energy efficiency efforts. 

Energieffektivitet Minska 
klimatpåverkan 

Lundin Petroleum generates sustainable long-term value in 
all stages of the upstream oil and gas value chain. We 
have developed the capacity and competence to take 
exploration sucess through to the production phase and we 
retain our standing in the industry as one of the strongest 
players to capitalise on further growth. 

Tillväxt, hållbarhet Minska 
klimatpåverkan 

Lundin Petroleum works responsibly with employees to 
provide a safe and rewarding working environment. 

Säker arbetsmiljö Arbetsmiljö 

Lundin Petroleum works responsibly with host country, 
owner of the resources, to find and produce oil and gas 
professionally, efficiently and responsibly. 

Ansvar, samarbete Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

Lundin Petroleum works responsibly with local 
communities to contribute to local development and sustain 
the well-being of local communities. 

Främja lokal 
utveckling 

Gynna samhället 

Lundin Petroleum works responsibly with society, to 
contribute to wealth generation while minimising the impact 
of our activites on the environment. 

Ansvar, samarbete, 
samhälle, klimat 

Miljöansvar 

Lundin Petroleum adheres to principles of corporate 
governance found in both interntal and external rules. 

Följer principer och 
regler 

Följer lagar och 
regler 
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The board has formulated Lundin Petroleum's code of 
conduct, a set of principles directed at giving overall 
guidance to employees, contractors and partners on how 
the company is to conduct its activites in an economically, 
socially and environmentally responsible manner. 

Code of conduct, 
ansvar 

Arbetsmiljö 

By tying the corporate governance framework to its 
sustainability profile, Lundin Petroleum has managed to 
achieve the high goals set out in the sustainability strategy. 

Uppnåt 
hållbarhetsmål 

Miljöansvar 

We produce oil and gas with very low emission intensity at 
Edvard Grieg and are committed to further reduce our 
emissions through energy efficiency and improved 
technology. 

Låga utsläpp, 
teknologi 

Minska 
klimatpåverkan 

Lundin Petroleum's organic growth strategy consists of 
expanding its existing asset base and to develop the 
world's limited reserves of fossil fuels in the most efficient 
and sustainable way possible. 

Hållbarhet, organisk 
tillväxt 

Minska 
klimatpåverkan 

Today, we produce all our oil in Norway, which is one of 
the most energy efficient oil and gas producing contries in 
the world, with carbon emission intensities at half the 
global average. 

Låga utsläpp Miljöansvar 

Lundin's operated facilities shall be designed in such a way 
that flaring is minimized and excessive gas is recovered. 

Teknik, effektivitet, 
miljö 

Minska 
klimatpåverkan 

Lundin Petroleum has one of the lowest carbon intensity 
levels in the industry. Our Edward Grieg platform emits 
only 5.1 kg CO2 equivalent per barrel of oil produced. 

Låga utsläpp Miljöansvar 

Lundin Petroleum reviews its activites with consideration 
towards our multiple stakeholders in our decision making 
process, including governments and nongovernmental 
organisations. 

Återkoppling, 
intressenter 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

Lundin Petroleum engages at various levels with 
stakeholders to ensure alignment with the company's 
presence and operations. 

Intressenter Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

It is also a participant of the UN global compact and 
supports social investments directly and through the 
Lundin Foundation thereby contributing to sustainable 
development projects and the United Nations Sustainable 
Development Goals. 

Hållbarhetsmål, 
hållbar utveckling 

Gynna samhället 

We act in an ethical manner, consistent with our Code of 
Conduct, management systems and apllicable national and 
international regulations. 

Code of Conduct Arbetsmiljö 

There have been no cases of corruption and no significant 
fines or non-monetary sanctions for non-compliance, a 
trend we continuously strive to uphold. 

Anti-korruption Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 
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Lundin Petroleum's Anti-Corruption Policy and GUidelines 
act as the formal basis for our anti-corruption actions. 

Anti-korruption Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

We encourage people working for us to voice their possible 
concerns regarding unethical or illegal conduct. 

Uppmanar 
visselblåsande 

Arbetsmiljö 

Lundin Petroleum fully complies with the Norwegian 
Working Environment Act which addresses human rights 
issues. 

Mänskliga 
rättigheter 

Följer lagar och 
regler 

We have throughout 2017 further improved waste 
management practices. 

Miljö, teknisk 
utveckling 

Minska 
klimatpåverkan 

In 2017, more than 75 percent of all oil-based drill cuttings 
was reused or returned to the supplier for future 
operations. 

Teknisk utveckling Minska 
klimatpåverkan 

   

Tethys Oil 2017 
  

En grundsats i Tethys Oils affärsmodell är att prospektera 
och producera olja och gas på ett miljömässigt ansvarsfullt 
vis. 

Ansvar, produktion Miljöansvar 

Bolaget strävar efter att ständigt förbättra sina prestationer 
och att uppträda i enlighet med god sed inom industrin och 
med en hög grad av samhällsengagemang. 

Samhälle, god sed Gynna samhället 

Hållbarhet innebär att inte bara att vara lönsamt men även 
att agera i enlighet med krav och förväntningar från alla 
intressenter såväl inom som utanför koncernen 

Hållbarhet, 
intressenter 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

Det strategiska valet att fokusera på områden där 
oljeförekomst redan bevisats möjliggör för Tethys Oil att 
minska den så kallade subsurface-risken genom att med 
modern teknik och teknologi prospektera efter olja i 
områden med eventuella tidigare förbisedda fynd. 

Teknisk utveckling Minska 
klimatpåverkan 

Tethys Oil har antagit en uppförandekod och kräver att 
dess anställda, ledning och styrelse ska agera i enlighet 
med denna kod. 

Code of Conduct Arbetsmiljö 

Under det gångna året har Tethys Oil arbetat med att 
förnya och uppdatera sina policys, instruktioner och 
operationella ramverk för att säkerställa en hög nivå av 
verksamhetsstandard och efterlevnad av regulatoriska krav 
och investerares och andra intressenters förväntningar. 

Policys, intressenter Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

Tethys Oil har ett ansvar för alla aktiviteter som är en 
konsekvens av koncernens verksamhet. 

Ansvar Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

Det är Tethys Oils grundläggande skyldighet att säkerställa 
efterlevnad av alla relevanta lagar och instruktioner från 
statliga myndigheter beträffande HSE. 

Följer lagar, HSE Följer lagar och 
regler 
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Den genuina omsorgen för HSE är ett av koncernens 
kärnvärden och skall vara transparent i Tethys Oils alla 
planer och agerande. 

Omsorg, 
transparens 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

Det är koncernens målsättning att erbjuda en hälsosam 
och säker arbetsmiljö för alla anställda, konsulter och 
allmänheten som kan tänkas påverkas av koncernens 
verksamhet. 

Minimera hälsorisk Arbetsmiljö 

Tethys Oil har en uttalad ambition att prospektera efter och 
producera olja och gas med minsta möjliga miljöpåverkan. 

Miljö, teknisk 
utveckling 

Minska 
klimatpåverkan 

Två läckage rapporterades under 2017. Oljeutsläpp Miljöansvar 

Under 2017 initierades ett projekt för att utreda hanteringen 
av associerade gas som produceras som en biprodukt vid 
oljeutvinning. Projektets mål är att utreda huruvida den 
producerade gasen kan nyttjas för kraftgenerering istället 
för att facklas och därmed ersätta majoriteten av 
dieselgeneratorer som används idag. 

Miljö, teknisk 
utveckling 

Minska 
klimatpåverkan 

Tethys Oils styrelse har tagit upp behovet av att ytterligare 
stärka HSE-arbetet i joint ventursamarbetet, och följer 
noga arbetet tillsammans med operatören och partnern. 

Utveckla HSE Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

Tethys Oils verksamhet skall sträva efter att skapa delat 
välstånd bland dess intressenter. 

Intressenter, 
välstånd 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

Tethys Oil skall söka att optimera nyttjande av lokala 
tjänsteleverantörer, sk ”local content”, i alla delar av sin 
verksamhet och verkar för värdeskapande i värdlandet. 

Lokalt 
värdeskapande 

Gynna samhället 

Tethys Oil skall avstå från agerande som skulle kunna 
utgöra ett ställningstagande i lokala konflikter och 
våldsamheter. 

Samhälle, 
ställningstagande 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

Under 2017 har Tethys Oil fokuserat arbetet inom CSR 
(Corporate Social Responsibility) på aktiviteter i Oman. 
Tethys Oil har sponsrat en förskola i byn Qal`at al `Awamir 
i Oman. Förskolan möjliggör för arbetande mödrar att 
lämna in barn i förskoleåldern för barnpassning. Det hjälper 
mödrarna i en fattig del av landet att försörja sina familjer. 

Miljö, gynna lokala 
samhället 

Gynna samhället 

Tethys Oil har även sponsrat sjuksköterskestudenter vid 
Sultan Qaboos University (SQU). Under året bidrog 
koncernen till en konferens där studenter och olika 
institutioner från runtom i Oman kunde mötas för ett 
kunskapsutbyte. 

Ge tillbaka till 
samhället 

Gynna samhället 

Under ett antal år har Tethys Oil erbjudit stipendier till 
Masterstudenter inom Geofysik vid SQU i Muskat. 

Ge tillbaka till 
samhället 

Gynna samhället 
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Koncernens anställda är dess främsta tillgång och har 
därför som målsättning att uppnå en hög nivå av 
tillfredställelse och prestation bland de anställda. 

Främja arbetsmiljön Arbetsmiljö 

Tethys Oil har implementerat en Mångfald- och 
antidiskrimineringspolicy för att säkerställa att Tethys Oils 
anställdas mångfald respekteras och att all form av 
diskriminering förebyggs. 

Personal, respekt Arbetsmiljö 

Bolaget har åtagit sig att stödja internationellt erkända 
mänskliga rättigheter var det än är verksamt. 

Mänskliga 
rättigheter 

Följer lagar och 
regler 

Bolaget understryker betydelsen av att respektera de 
lokala samhällenas rättigheter, och inför nya investeringar 
analyserar därför den potentiella påverkan på mänskliga 
rättigheter 

Mänskliga 
rättigheter 

Följer lagar och 
regler 

Vid planering av operativ verksamhet, utvärdering av nya 
licenser och projekt genomförss en översyn av potentiell 
påverkan på mänskliga rättigheter ifall Tethys Oil uppfattar 
att sådana risker kan föreligga 

Mänskliga 
rättigheter 

Följer lagar och 
regler 

Tethys Oil har nolltolerans mot korruption Anti-korruption Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

För att motverka missbruk av offentlig ställning, 
företagsposition eller inflytande för egen vinning eller 
missbruket av personligt inflytande i relation till 
verksamheten har Tethys Oil antagit en anti-
korruptionspolicy och tydliga instruktioner för anställda att 
rapportera misstänkta fall av korruption. 

Anti-korruption Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

Tethys Oil söker respektera och att vinna respekt från 
befolkningen och myndigheter i de länder där koncernen 
har verksamhet. 

Söka respekt från 
lokalbefolkning 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

   

Eolus 2017 
  

"Elproduktion genom vindkraft bidrar till ett hållbart 
samhälle." 

hållbart samhälle Miljöansvar 

"Stor kraft läggs vid att odla en företagskultur där varje 
medarbetare hittar sin balans mellan arbete, fritid och egen 
utveckling." 

goda förhållanden 
anställda 

Arbetsmiljö 

"Eolus har en hög ambition när det gäller att 
minska risker för skador och sjukdom för 
medarbetarna." 

goda förhållanden 
anställda 

Arbetsmiljö 

"Kontinuerligt förbättra rutiner för att säkerställa en god 
arbetsmiljö." 

goda förhållanden 
anställda 

Arbetsmiljö 

"Entreprenörerna får inte påbörja sitt arbete utan att det 
finns en arbetsmiljöansvarig närvarande." 

ansvar arbetsmiljö Arbetsmiljö 

"Arbeten som sker i vindkraftverken kringgärdas av 
särskilda regler för 
att trygga säkerheten och en god arbetsmiljö." 

ansvar arbetsmiljö Arbetsmiljö 
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"Ett vindkraftverk är miljövänligt och 
genererar mycket små utsläpp av växthusgaser under 
drift." 

små utsläpp Miljöansvar 

"När ett verk tjänat ut kan det enkelt nedmonteras och 
återvinnas samt marken återställas och användas till nya 
syften eller förnyad elproduktion genom byggnation av nya 
vindkraftverk." 

återvinning Miljöansvar 

"Eolus har sedan 1990 varit en av Nordens ledande aktörer 
i omställningen till förnybar energi." 

ledande förnybar 
energi 

Miljöansvar 

"Bolaget har drivit utvecklingen mot högre effektivitet och 
har stor kunskap om var och hur vindkraftsparker kan 
anläggas för optimal elproduktion och med hänsyn till 
övriga samhällsintressen." 

teknisk utveckling, 
effektivitet 

Minska 
klimatpåverkan 

"Eolus strävar efter att vara ett respekterat bolag som 
skapar värde för berörda intressenter. " 

intressenter, god 
sed 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

"Eolus eftersträvar en hög grad av transparens gentemot 
aktieägare och samhället i övrigt." 

god sed, 
samhällsansvar 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

   

Vestas 2017 
  

The Vestas Employee Code of Conduct and Business 
Partner Code of Conduct outline the rules and principles by 
which Vestas expects its employees and business partners 
to behave. 

code of conduct Arbetsmiljö 

Key suppliers have been introduced to the Business 
Partner Code of 
Conduct at supplier days, and it has been implemented in 
all contracts. 

code of conduct, 
externt 

Arbetsmiljö 

The Employee Code of Conduct makes it mandatory for 
managers to report compliance violations to EthicsLine and 
employees are strongly encouraged to report compliance 
violations to their managers or via EthicsLine. 

code of conduct, Arbetsmiljö 

Health and safety are consistently given highest priority to 
provide and maintain a safe and secure workplace for all 
employees. 

hantera brott, code 
of conduct 

Arbetsmiljö 

Each year, Vestas conducts an employee 
engagement/satisfaction survey to measure how Vestas 
employees perceive their daily workplace 

nöjda anställda Arbetsmiljö 

The significant improvement of total recordable injuries in 
manufacturing is in part attributable to the Vestas 
Behavioural Change (VBC) 
programme. 

minska arbetsskador Arbetsmiljö 

Vestas’ responsibility to respect human rights forms the 
foundation of the social sustainability approach. 

mänskliga 
rättigheter 

Följer lagar och 
regler 
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"When Vestas enters new markets, builds wind power 
plants, sets up new factories, or expands its existing 
presence, the company seeks opportunities to sustainably 
support the local communities in which Vestas is present, 
with a long-term mindset." 

ge tillbaka till 
samhället 

Gynna samhället 

"In order to identify and prioritise opportunities, Vestas 
primarily focuses on education, training, and job 
possibilities in the local area." 

ge tillbaka till 
samhället 

Gynna samhället 

"A new target has been defined, which is a reduction of 
carbon footprint 
by 10 percent by 2020." 

minska 
koldioxidutsläpp 

Minska 
klimatpåverkan 

"Vestas’ target for product waste has been met and 
significantly exceeded, achieving an improvement of 12.5 
percent." 

teknisk utveckling, 
miljö 

Miljöansvar 

"The majority of a Vestas turbine is recyclable." Teknisk utveckling, 
miljö 

Miljöansvar 

"Vestas has defined a goal that 100 percent of electricity 
consumption in Vestas must come from renewable energy 
sources, subject to 
availability, which continued to be fulfilled in 2017." 

Teknisk utveckling, 
miljö 

Miljöansvar 
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Bilaga 3, 2016 
 

Text- Nyckelord är rödmarkerade 1st order 2nd order 

Lundin Petroleum 2016 
  

”Vi har uppnått stabila resultat vad gäller hälsa, 
säkerhet och miljö under 2016 och vi kommer att 
bibehålla starkt fokus på detta område i takt med att 
bolaget växer.” 

Hållbar intern utveckling Arbetsmiljlö 

”I och med att ny teknik för att minska koldioxidutsläpp 
utvecklas och utsläppshanteringen förbättras genom 
hela värdekedjan kan olja och gas fortsätta vara en 
del av framtidens energimix och samtidigt bidra till att 
möta de ambitiösa mål som världen enats om i 
Parisavtalet.” 

Minska koldioxidutsläpp, 
Parisavtalet 

Minska 
klimatpåverkan 

”Utöver arbetet för att öka koldioxideffektiviteten i den 
egna verksamheten samarbetar Lundin Petroleum 
även aktivt med andra aktörer i branschen för att bidra 
till framtida energisystem med låga koldioxidutsläpp.” 

Minska koldioxidutsläpp Minska 
klimatpåverkan 

”För att hantera de teknologi- och lagkrav som 
klimatförändringar kan medföra ser Lundin Petroleum 
löpande över miljökrav och åtgärder för 
utsläppsminskningar i sina utbyggnadsprojekt. Lundin 
Petroleum rapporterar också utsläpp av växthusgaser 
från verksamheten.” 

Minska koldioxidutsläpp, 
teknisk utveckling 

Minska 
klimatpåverkan 

”2016 var ett enastående år även ur ett globalt 
hållbarhetsperspektiv. Året kulminerade med att 
Parisavtalet trädde i kraft, vilket innebar en vändpunkt 
i den globala förståelsen för klimatförändringar och de 
utmaningar dessa innebär. Lundin Petroleum står 
redo att i nära samarbete med olje- och gasindustrin 
bidra till att finna lösningar för ett mer energieffektivt 
och koldioxidsnålt samhälle.” 

Parisavtalet, teknisk 
utveckling 

Minska 
klimatpåverkan 

”Utöver åtgärder i den operativa verksamheten deltar 
Lundin Petroleum även aktivt i debatten om 
klimatförändringar. Genom nära kontakt med 
miljöorganisationer och andra intressenter håller vi 
oss informerade om den senaste utvecklingen kring 
internationell klimatpolitik.” 

Arbetar med intressenter, 
klimatpolitik 

Miljöansvar 

”Miljöansvar bygger på att vi har förståelse för de 
miljömässiga förutsättningarna i de områden där vi 
bedriver verksamhet. Innan vi påbörjar någon 
prospekterings-, utbyggnads- eller 
produktionsverksamhet tar vi därför del av befintliga 
baslinjestudier, alternativt utför egna baslinje- eller 
miljöpåverkansstudier.” 

Miljöansvarstagande Miljöansvar 

”Vi har ett åtagande om att bedriva verksamhet på ett 
etiskt ansvarsfullt sätt och för oss är 
rättsstatsprincipen och transparens avgörande för att 
säkerställa att vår verksamhet har en positiv påverkan 
på samhället.” 

Ansvar, positiv påverkan 
på samhället 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

”Lundin Petroleum påbörjar aldrig borrning förrän 
miljötillstånd inhämtats från behöriga nationella 
myndigheter.” 

Miljöansvarstagande Följer Lagar och 
regler 
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Utöver de miljöskyddsprojekt som vi startade för några 
år sedan i partnerskap med Lundin Foundation, 
beslutade vi under 2016 att fokusera på en av de 
viktigaste sociala frågorna som Europa står inför just 
nu, nämligen integration av flyktingar och migranter på 
arbetsmarknaden. Pilotprojekt i detta syfte sjösattes 
under året i Norge och i Sverige och tidiga indikationer 
tyder på att dessa projekt kommer att nå målen. Vi ser 
fram emot att utvidga detta arbete under 2017. 

Hållbar utveckling för att 
gynna samhället 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

”Mänskliga rättigheter respekteras och skyddas i alla 
delar av Lundin Petroleums verksamhet. Eftersom 
majoriteten av våra tillgångar finns i Norge bedriver vi 
verksamhet i en låg riskmiljö vad gäller mänskliga 
rättigheter men vi är likafullt uppmärksamma på 
eventuella risker som kan uppstå inom branschen.” 

Mänskliga rättigheter Följer lagar och 
regler 

”Working closely with the oil and gas industry, we 
want to be part of the solution for a more energy 
efficient and low carbon society. We engaged 
throughout the year with stakeholders on this issue, 
understanding the implications of the Paris 
Agreement” 

Hållbar utveckling, arbete 
med intressenter för att 
uppnå målen för 
Parisavtalet 

Miljöansvar 

”Vår policy och rutin för visselblåsning är ett av våra 
verktyg för information om potentiella eller belagda fall 
av korruption. Under 2016 åberopades rutinen vid ett 
tillfälle av en tidigare anställd gällande en intern 
process. En ingående granskning genomfördes, med 
slutsatsen att bolaget följt branschstandard samt 
tillämpliga myndighetsbestämmelser och föreskrifter.” 

Antikorruption Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

”Exploring for and producing oil and gas may have an 
impact on the environment. Hence, we see it as a 
priority to have in place measures to minimise the 
impact of our operations on the surrounding 
environment and we closely plan and monitor our 
activities from the perspective.” 

Hållbar utveckling Miljöansvar 

”2016 was an exceptional year for Lundin Petroleum 
in many respects, including from a Corporate 
Responsibility perspective. For the first time we 
published a standalone Sustainability Report.” 

Hållbar utveckling Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

”Lundin Petroleum adheres to all applicable national 
and local legislation, and follows principles for 
business and human rights embodied in international 
initiatives such as the UN Global Compact and the UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights.” 

Följer lagar och principer, 
mänskliga rättigheter 

Följer lagar och 
regler 

”It is a core value of Lundin Petroleum not only to 
produce oil and gas in an economically, 
environmentally and socially responsible way, but to 
promote this commitment within our sphere of 
influence, as we consider that solutions can only be 
found through collaborative efforts by different societal 
actors.” 

Samarbete med 
intressenter, 
ansvarstagande 

Externt 
ansvarstagande 
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”In the course of 2016, we took part in the CSR Week 
of the Stockholm School of Economics presenting our 
Corporate Responsibility approach and showing how 
such an approach is an integral part of business 
success for companies like Lundin Petroleum. We 
also took part in a panel discussion organised by the 
Geneva Bar Association on the UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights, where the issue was 
discussed from the point of view of business (Lundin 
Petroleum), civil society (Amnesty International) and 
government (Swiss Ministry of Foreign Affairs).” 

Samarbete med 
intressenter 

Gynna samhället 

”We engage in constructive dialogue with various 
stakeholders in the area and have established over 
the years a strong collaboration with academia on 
northern Norway. Through the Lundin Foundation we 
are also collaborating on a pilot project through 
kunnskapsparken Nord (KUPA) mentoring young 
entrepreneurs with sustainable business ideas.” 

Samarbete med 
intressenter, gynna 
samhället 

Gynna samhället 

”We communicate honestly and transparently with 
people and organisations which may be impacted by 
or impact our activities.” 

Öppenhet Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

”We visit the communities where we are planning to 
have a presence, whether through an office, a supply 
base, or other operational facility in order to determine 
the best way to conduct our activities.” 

Samarbete med 
intressenter, söker bästa 
lösningen för företaget 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

”We seek to contribute to promoting human rights in 
the industry by engaging on the issue with partners 
and by requiring contractors and suppliers to comply 
with Lundin Petroleum’s Contractor Declaration. This 
outlines the commitment to respect human rights and 
to observe the highest standards of ethical business 
conduct.” 

Mänskliga rättigheter, 
code of conduct 

Externt 
ansvarstagande 

   

Tethys Oil 2016 
  

”Koncernens HSE mål ställer krav på de operationella 
enheterna vilket inkluderar att identifiera relevanta 
HSE frågor och potentiella åtgärder genom 
miljöpåverkansstudier, etablera tydliga planer och 
processer, utbilda personal och fördela HSE ansvar 
och tillhandahålla planer och beredskap för 
nödsituationer samt övervakning och rapportering” 

Hållbart företagande Arbetsmiljö 

”Tethys Oil och dess partners strävar efter att 
säkerställa att prospekterings- och 
produktionsverksamheten bedrivs i enlighet med all 
tillämpbar miljölagstiftning och regleringar” 

Följer lagar och regler Följer lagar och 
regler 

”Koncernern fortsätter att jobba med fokus på att 
minimera miljöpåverkan inom ramen för dess 
verksamhet” 

Minska miljöpåverkan Minska 
klimatpåverkan 

”Koncernen skall också tillhandahålla den nödvändiga 
utbildningen för dess anställda för att säkerställa att 
de har den kunskap och förmåga att bedriva 
verksamhet som är i linje med god miljöpraxis” 

Utveckla personal Arbetsmiljö 
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”Principerna för Tethys Oils hälsa och säkerhets-
”HSE”-policy är att förse Koncernens anställda med 
en hälsosam och säker arbetsmiljö och att minimera 
Koncernens potentiella påverkan på miljön” 

arbetsmiljö, 
miljöpåverkan 

Arbetsmiljö 

”Det är Tethys Oils mål att tillhandahålla en säker 
arbetsmiljö för sina anställda, inhyrd personal samt 
allmänheten som kan utsättas för risk som följd av 
Koncernens verksamhet” 

Hållbart företagande Arbetsmiljö 

”För Tethys Oil är hållbarhet och samhällsansvar 
frågor av strategisk vikt och som följd har Bolagets 
styrelse godkänt en CSR-policy att implementeras av 
Koncernledningen” 

CSR-policy Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

”Tethys Oil har ett åtagande att ha positiv påverkan på 
samhället, om det så är det lokala samhället eller 
relevanta intressegrupper såsom lokala myndigheter 
eller civilsamhället. Koncernen för en aktiv dialog med 
sina intressenter för att kunna ta del av deras 
eventuella funderingar kring Koncernerns verksamhet 
och sätta gemensamma mål” 

Samarbete med 
intressenter för att gynna 
samhället 

Gynna samhället 

”Tethys Oil skall agera i enlighet med Förenta 
Nationernas Global Compact och tillämpar dessutom 
Förenta Nationernas vägledande principer för företag 
och mänskliga rättigheter. Koncernen har åtagit sig att 
stödja internationellt erkända mänskliga rättigheter var 
det än är verksamt” 

Mänskliga rättigheter Följer lagar och 
regler 

”Koncernen understryker betydelsen av att respektera 
de lokala samhällenas rättigheter, och inför nya 
investeringar analyseras därför den potentiella 
påverkan på mänskliga rättigheter” 

Respektera samhället 
genom mänskliga 
rättigheter 

Följer lagar och 
regler 

”Koncernen förväntar sig, dessutom, att samtliga 
partners respekterar mänskliga rättigheter och 
upprätthåller den högsta standarden av professionell 
integritet” 

mänskliga rättigheter Externt 
ansvarstagande 

”Tethys Oil har en policy med nolltolerans avseende 
korruption. Koncernens syn på korruption är tydligt 
formulerad i Uppförandekoden inom CSR-policyn och 
innebär att Koncernens anställda skall avstå från att 
acceptera eller erbjuda felaktiga betalningar, gåvor 
eller erbjuda mutor eller delta i någon form av korrupta 
affärsmetoder” 

antikorruption, CSR-
policy 

Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

”Per den 31 december 2016 var Tethys Oil inte 
operatör i någon av Koncernens olika olje- och 
gastillgångar och som följd utför Tethys Oil 
hållbarhetsarbetet i sina projekt indirekt och i 
samarbete med de relevanta operatörerna” 

Hållbart företagande Miljöansvar 

”Genom att införa hållbarhets- och CSR policyn i sin 
egen organisation söker Tethys Oil att sätta en 
standard för sina partners och föregå med gott 
exempel” 

CSR-policy Externt 
ansvarstagande 

   

Eolus 2016 
  

“Vi ska ta ansvar för en omställning till ett hållbart 
samhälle. Vi ska uppträda ansvarsfullt i våra kontakter 

Hållbart företagande, 
gynna samhället 

Gynna samhället 
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med myndigheter, närboende, kunder och 
aktieägare.” 

“Vi ska eftersträva ett lokalt engagemang genom en 
decentraliserad organisation och 
genom tidig och kontinuerlig dialog med närboende till 
våra vindkraftsanläggningar.” 

Lokalt engagemang, 
gynna samhället 

Gynna samhället 

“Vidare strävar vi efter att våra vindkraftsanläggningar 
ska vara en god investering för våra kunder och även 
en god affär för berörda markägare.” 

Hållbart företagande Gynna samhället 

“Den som investerar i produktion av förnybar el blir 
också delaktig i omställningen mot fossilfri 
elproduktion.” 

Hållbart företagande Gynna samhället 

“Investeringar i vindkraft bidrar till en hållbar utveckling 
och uppfyller därmed de målsättningar inom miljö- och 
energiområdet 
som många offentliga aktörer satt upp för sin 
verksamhet.” 

Miljövänligt Miljöansvar 

“Vi betraktar Eolus och vår verksamhet som en viktig 
del i utvecklingen av en infrastruktur som är samhället 
till gagn. Framför allt att elproduktion via vindkraft 
bidrar till ett hållbart samhälle.” 

Miljövänligt Gynna samhället 

“Omställningen till ett hållbart samhälle är en av vår 
tids viktigaste frågor. Vår verksamhet tangerar alla 
delar i hållbarhetsbegreppet: ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet.” 

Miljövänligt, CSR Anpassning efter 
sociala 
förväntningar 

   

Vestas 2016 
  

“Energy consumption, water consumption, waste 
generation and CO2 emission are reported on the 
basis of significance. All production facilities are 
included as well as larger offices, warehouses and 
other facilities ensuring a comprehensive and 
sufficient statement of these environmental aspects.” 

Hållbart företagande Miljöansvar 

“Vestas’ vision is to be the global leader in sustainable 
energy solutions. This requires excellence in 
everything that Vestas does. In addition to creating 
sustainable products, Vestas also strives to produce 
them in a sustainable way.” 

Hållbart företagande Miljöansvar 

“Consumption of electricity comprises electricity 
purchased externally and consumption of production 
from own wind turbines.” 

Hållbart företagande Miljöansvar 

“In 2016, Vestas revised its Code of Conduct, dividing 
it into two: one dedicated to Vestas employees and 
one specifically for Vestas’ business partners. The 
revision reflects an increase in ambition level to match 
Vestas’ own standards and the external expectations 
and requirements of Vestas today as an international 
company.” 

Code of conduct Externt ansvar 

"Vestas recognises its responsibility to respect human 
rights as set outin the UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights." 

Mänskliga rättigheter Följer lagar och 
regler 
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"The safety dialogue enabled Vestas to identify seven 
lifesaving rules that will contribute to the prevention of 
fatalities and serious incidents in the future." 

Säkerhet anställda Arbetsmiljö 

"The overall satisfaction and motivation index was 72 
in 2016, compared to 71 in 2015, which is a 
satisfactory development, and the best result ever for 
Vestas" 

Arbetsmiljö Arbetsmiljö 

"In order to further reduce carbon footprint, Vestas 
continues to improve and optimise wind turbine 
performance through technology development and 
innovation." 

Teknisk utveckling Minska 
klimatpåverkan 

"Vestas’ aim within product waste is that a wind 
turbine will be at least 3 percent more efficient 
compared to the 2015 baseline by 2020." 

Teknisk utveckling Minska 
klimatpåverkan 

"Nearly all parts of a Vestas wind turbine are 
recyclable." 

Hållbart företagande Miljöansvar 

"The target for Vestas’ energy consumption is to reach 
a 60 percent share of renewable energy in 2020." 

Miljömål Minska 
klimatpåverkan 

"Vestas aims to ensure that inappropriate behaviour 
or incidents are always brought forward and handled 
immediately." 

Säkerhet anställda Arbetsmiljö 

 


