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ABSTRACT 

Hammarberg, J. 2014. Proaktiv CSR inom skogsindustrin – En studie om Corporate Social Responsibility på den 

nordiska marknaden. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 

 

Denna uppsats undersöker hur företag inom skogsindustrin i Finland och Sverige förhåller sig till corporate 

social responsibility, CSR. Syftet med studien är att undersöka de strategiska synsätten på CSR som dessa 

företag tagit sig an och hur CSR implementeras i deras verksamhet. Studien bygger på kvalitativa intervjuer. 

Dessa intervjuer var i förväg tematiserade och semistrukturerade för att kunna ge möjlighet till en mer öppen 

diskussion men samtidigt kontrollera diskussioner så att de inte blir för breda.  

Resultatet visar att de undersökta företagen inom skogsindustrin i Finland och Sverige tillämpar och 

utnyttjar CSR-strategier i mycket hög grad. Externa och interna påverkansfaktorer har en stor inverkan på att 

företagen implementerat CSR och speciellt tillsammans skapar dessa faktorer en drivkraft som strävar efter att 

företag inom skogsindustrin integrerar strategisk CSR i sin verksamhet. Implementering av CSR skapar 

utmaningar i företagen, men på grund av att de adopterat ett proaktivt synsätt på CSR implementeras CSR i 

verksamhetsprocesser redan i början. 
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1. INLEDNING 

 

The gap between the rhetoric and the reality of CSR is closing in a number of ways. 

(Horrigan, 2010, s. 19) Citatet refererar till den situation vi befinner oss i dagens globala 

miljö. Horrigan (2010) menar att företag i allt större utsträckning arbetar för att integrera 

CSR, det vill säga corporate social responsibility eller socialt företagsansvar, i sin 

affärsstrategi. Samtidigt visar bevis från utvärderingar av Climate Change IPCC 2013 att 

människans handlingar är en viktig del av de faktorer som skapar klimatförändring runt om 

världen (Cubasch m.fl., 2013). Organisationer förväntas svara på allt större antal olika krav 

som ställs av deras omgivning och olika intressegrupper. CSR har blivit en allt vanligare del 

av organisationens verksamhet då flertal intressentgrupper i allt större utsträckning efterfrågar 

transparenta och hållbara handlingssätt. Socialt företagsansvar är dock inte ett nytt ämne, 

speciellt inte i nordiska länder, men dokumentering och rapportering av det blir allt tydligare 

till följd av en allt mer tilltagande globalisering (Arbets- och näringsministeriet i Finland, 

2014). 

Företag är viktiga ekonomiska aktörer i samhället och deras sociala ansvarstagande har 

länge diskuterats. Trots att definitionen av vad företagens sociala ansvar bör innehålla 

varierar, så har CSR som begrepp fått allt större gehör i Europa under senare år. Grafström, 

Göthberg och Windell (2008) visar vidare att olika slags företagsskandaler vid 

millenniumskiftet haft sin påverkan på ökat intresse för begreppet och gett det större 

uppmärksamhet. 

CSR är en av de största globala utmaningar som företag måste klara av under 2000-talet 

(Horrigan, 2010). Reglering gällande CSR på internationell, nationell, och regional nivå har 

expanderats och utvecklats under senaste år. Statliga organisationer tillsammans med andra 

aktörer och institutioner, såsom etiska fonder och olika slags finansiella index har visat ökat 

intresse gentemot CSR i sin egen verksamhet. Som Grafström, Göthberg och Windell (2008) 

också nämner har högskolor och universitet börjat erbjuda allt fler kurser och utbildningar på 

kandidat- och mastersnivå som handlar om företagets sociala ansvar och hållbar utveckling. 

Men det är inte bara utbildningssektorn som har märkt av ämnets betydelse, utan också 

Europeiska Unionen har en strategi gällande hållbara utvecklingsfrågor och som för tillfället 

driver ett större förändringsarbete som rör regler och lagar kring företagens 

ansvarsrapportering. I allmänhet har CSR blivit prioritet i Europeiska Unionen (Horrigan, 

2010). Ett nytt EU-direktiv för CSR-rapportering antogs i april 2014 så tydligare rapportering 

kommer krävas av alla börsnoterade företag med minst 500 anställda. Med hjälp av CSR-

reglering vill EU öka transparensen av företags arbete. Ett bra exempel är IKEA som nyss 

funnit sig i en skandal gällande icke-certifierat trä som företaget köpte från Ryssland. Detta 

virke hade stort naturvärde och var markerat med miljöflagg, vilket gjorde det oacceptabelt att 

använda det till produktion. Två år efter skandalen förlorade IKEA sitt miljöcertifikat (SVT, 

Uppdrag granskning 2012; Smålandsposten, 2014). Därför att det av intresse och vikt att 

undersöka ämnet ur ett nordiskt perspektiv.  

Inom skogsindustrin utnyttjar företag naturens resurser samtidigt som utsläpp från olika 

fabriker och industribyggnader kan vara stora och skadliga för miljön. Enligt MarketLine 

(2013) förväntas den europeiska pappers- och kartongmarknadens värde växa upp till 100,7 
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billioner US dollar år 2017, vilket betyder en tillväxt på 9 % från 2012. Därför är det viktigt 

att företag som är verksamma inom skogsindustrin agerar ansvarsfullt för att säkerställa 

resurser och produktionen i framtiden.  

 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Företag inom skogsindustrin möter stora krav gällande CSR och hållbar utveckling. Med 

skogsindustrin pekas på de företag som tillverkar bland annat mjukpapper, 

förpackningsmaterial, olika slags kartonger och cellulosa. Företag inom skogsindustrin 

använder virke och andra resurser för att producera dessa produkter.  Krav från statliga och 

icke-statliga aktörer har lett till stora satsningar på olika slags ansvarsaktiviteter och 

avrapportering. Syftet med studien är att undersöka vilka är de anledningar som leder företag 

inom den nordiska skogsindustrin till att har ett strategiskt synsätt på CSR. Studien 

undersöker de sätt som CSR används av de undersökta företagen i Sverige och Finland och 

hur den globala marknaden påverkar de undersökta företag. Båda länderna är medlemmar i 

EU och är därmed skyldiga att svara på de nya regler och direktiv som Europeiska Unionen 

ställer gällande CSR. Båda länder har också från början strikta lagar som säkerställer relativt 

ansvarigt företagande (de Geer et al, 2009; Panapanaan et al, 2003), vilket betyder att de har 

relativt liknande utgångspunkter till CSR. Det är därför av intresse att undersöka hur företag 

har anammat CSR-praxis i dessa två lika marknader och företagens agerande gällande 

implementering av CSR i sin kärnverksamhet. Fokus ligger på stora företag inom 

skogsindustrin i Sverige och Finland.  

 

Frågeställningar: 

 

 Hur uppfattas CSR av de undersökta företagen? 

 Vilka strategiska synsätt på CSR kan hittas i de undersökta företagen? 

 Implementerar de undersökta företagen CSR-aktiviteter på eget initiativ eller blir de 

tvungna att svara på omgivningens krav? 

 

1.2 Avgränsningar och studiens disposition 

Företagets sociala ansvar (CSR) är ett brett begrepp som innehåller ett flertal olika aspekter, 

såsom mänskliga rättigheter och miljöfrågor, för att nämna några. Begreppet och dess 

användning i studien definieras tydligare under kapitlet 2.1. 

Enligt Dicken (2007) kan företagens ansvar delas in i två huvudpunkter: 

arbetsförhållanden och bestämmelser om ansvarsskyldighet för miljön. Trots att båda 

synpunkter är viktiga och relevanta för CSR fokuserar denna studie enbart på de miljömässiga 

frågor som skapas av företagens deltagande i CSR-aktiviteter. Avgränsningen gjordes för att 

kunna diskutera ämnet tillräckligt djupt inom den resursram som funnits under studiens gång. 

Denna studie handlar inte heller om reglering i Finland och Sverige utan fokuserar på företag 

inom två relativt lika geografiska områden. Naturligtvis tas dessa regleringar upp i studien då 

de är av betydelse för dess samhällsgeografiska riktning, men de diskuteras inte i större 

utsträckning. I nästa avsnitt diskuteras relevanta teorier och begrepp inom företagets sociala 

ansvar och CSR:s i förhållande till strategiska synsätt. Efter teorin diskuteras studiens 
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metodologiska val och använd metod motiveras. Metodologiska val följs av empiri och analys 

där resultat och teori diskuteras. 

 

 

2. FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR 

 

I detta kapitel diskuteras begreppet socialt företagsansvar, det vill säga corporate social 

responsibility (CSR) och för studien relevanta teorier kring ämnet. Den teoretiska referensram 

som presenteras redogör teoretiska meningar bakom fenomenet CSR. 

 

2.1 Vad är Corporate Social Responsibility? 

 

  Despite the absence of a comprehensive international law of corporate governance and responsibility, or 

any other accepted global framework for CSR, a significant part of this evolving CSR landscape involves 

the ongoing sensitization of corporate governance law, regulation and practise to CSR influences. … No 

consensus yet exists worldwide about an appropriate taxonomy for CSR, let alone its main forms and 

ends.  

 

Detta citat av Horrigan (2010, s. 4,34) visar en komplex och föränderlig bild av CSR som ett 

brett område som ännu inte definierats på ett konsekvent sätt. Inom forskningen (Werther och 

Chandler 2006; Horrigan, 2010; Windell, 2010) används också begrepp som företagsansvar, 

socialt ansvar, ekonomiskt ansvar för att beskriva samma fenomen. Utöver detta finns det 

begrepp såsom corporate sustainability, som i strikt mening handlar om ekologisk hållbarhet 

över tid men corporate sustainability kan anses tillhöra CSR eftersom det, liksom CSR, 

strävar efter att skapa en bättre och mer hållbar interaktion mellan företaget och dess 

omgivning (Werther och Chandler, 2006, 7). Historiskt sett är CSR inte ett nytt sätt att arbeta. 

Sedan hundratals år har människor beaktat affärsverksamhetens påverkan på det omgivande 

samhället. Samhället omkring är den möjliggörande aktören i företagets framgång och utan 

dess stöd är hållbar verksamhet inte möjlig. (Werther & Chandler, 2006, 11) 

Som sagt delar en del forskare in CSR i två huvudpunkter: arbetsförhållanden och 

miljömässiga förhållanden (Dicken 2007), men det kan också delas upp i ekonomiska, sociala 

och etiska samt miljömässiga aspekter (CSRguiden, 2014). Werther och Chandler (2006) tar 

en lite annorlunda utgångspunkt och delar in CSR i ekonomiska, juridiska, etiska och 

villkorande aktiviteter som företagets intressenter anser påverka företagets framtidsplaner och 

handlingar. Företagsansvarets syfte är att hitta en strategisk balans mellan sociala och 

ekonomiska förväntningar. Av dessa fyra aktiviteter som Werther och Chandler presenterar 

har etiska och villkorande frågor blivit allt viktigare i dagens samhälle och med högsta 

sannolikhet kommer dessa även i framtiden vara lika viktiga utgångspunkter för företag som 

de ekonomiska och juridiska är idag då sociala krav på företag blir större. Utöver debatten 

över själva begreppet finns det skillnader i bland annat standarder mellan exempelvis länder, 

kulturer, samhällen och regioner (Werther & Chandler, 2006, s.9-10, 13f). Till exempel vad 

gäller de juridiska aspekter så har nordiska länder mer omfattande reglering gällande CSR, 

vilket påverkar de företag som är verksamma inom detta område (de Geer et al, 2009; 
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Panapanaan et al, 2003). Mot denna bakgrund kan det sägas att ämnet är mycket brett, varför 

det är viktigt att specificera vad som menas med CSR i denna studie och klargöra hur företag 

uppfattar begreppet och arbetar med det.  

I denna studie definieras CSR som de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna, 

men fokus ligger på miljömässigt CSR så de två andra kommer inte att behandlas. 

Miljömässigt CSR innehåller till exempel energikonsumtion, biologisk mångfald, utsläpp och 

avfallshantering (CSRguiden, 2104). Utifrån miljöperspektivet diskuteras då Werther och 

Chandlers (2006) ovan nämnda ekonomiska, juridiska, etiska och villkorande perspektiv på 

begreppet CSR. Werther och Chandlers definierar CSR vidare som ett koncept som visar att 

affärsverksamhet innebär mer än bara maximal ekonomisk nytta till ägare, utan det tar också 

hänsyn till företagets förpliktelse till det omgivande samhället. Detta koncept följs i denna 

studie och CSR ses som ett fenomen som innehåller de redan nämnda olika aspekter. Enligt 

Fransen (2013) innebär CSR enbart de frivilliga aktiviteter som företag är redo att utföra för 

att kunna kontrollera sociala och miljörelaterade effekter som deras verksamhet har på 

omgivningen. Horrigan (2010) presenterar två olika tankesätt för CSR som skiljer sig mycket 

åt emellan. Det första liknar Fransens påstående att CSR innehåller frivilliga aktiviteter som 

inte hotar eller utmanar företagets finansiella betydelse. Det andra tankesättet är vanligare 

bland företag och går ut på att företag förstår och accepterar att vissa CSR-aktiviter, när de är 

integrerade med företagets andra funktioner, kan skapa mervärde till aktieägarna (Horrigan, 

2010, s. 20). Denna studie följer det andra tankesättet och CSR undersöks som en integrerad 

del av en affärsverksamhet som gynnar företagets ägare och intressenter. 

 

2.2 Strategiska synsätt på CSR och implementering av CSR-strategier 

Det strategiska synsättet på CSR betyder att företaget marknadsför sin långsiktiga 

affärsverksamhetsvision utifrån CSR-perspektivet för sina intressenter. Betydelsen av 

konceptet är att identifiera och anpassa sig efter konsumenternas krav på ett sätt som gynnar 

företaget ekonomiskt och samtidigt svarar på samhällets sociala krav. Strategisk CSR kan 

påverka konsumenternas lojalitet, företagsimage och affärsinteraktioner (Guzmán & Becker-

Olsen, 2010, s. 200). Bakomliggande orsaker för ansvarsfullt företagande kan variera mellan 

företag, men kan delas upp i två huvudfåror: ”offensive” och ”defensive”. Den första betyder 

att företaget ser CSR som en möjlighet som kan gynna företaget och stärka konkurrenskraften 

på marknaden eller skapa konkurrensfördelar gentemot konkurrerande företag. Den andra, 

defensiva stilen, betyder i sin tur att företaget fokuserar på CSR-relaterade aktiviteter för att 

kunna undvika omgivningens kritik. Dock måste det sägas att defensiva stilen inte betyder att 

företaget ser företagets sociala ansvar som en negativ och tvungen aktivitet, men inte heller 

som en möjlighet till innovativt tänkande såsom är fallet med den offensiva stilen. Båda stilar 

kan implementeras av företagets egen vilja att undvika skandaler och kriser. Om dessa stilar 

genuint implementeras i affärsverksamheten skapar företaget en försäkring mot kommande 

händelser som företaget möjligen inte kan påverka (Werther & Chandler, 2006, s. 63-64). 

Enligt Werther och Chandler (2006) är CSR en avgörande faktor för företagets strategi, men 

för att kunna vända företagsansvar till en konkurrensfördel måste företagets strategi vara 

allmänt godkänd av dess omgivning. Guzmán och Becker-Olsen (2010) visar vidare att det är 

bra om CSR-strategier passar in i företagets image och verksamhet. Detta betyder att CSR-
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strategier befinner sig inom samma verksamhetsområde och på något sätt är relaterade till 

företagets verksamhet. 

Företag kan ha olika strategiska synsätt på sitt CSR-arbete. Van Tulder och van der Zwart 

(2006) presenterar fyra synsätt angående hur företag kan närma sig CSR (se bilaga 2). Dessa 

fyra sätt kan kopplas till de offensiva och defensiva stilarna som Werther och Chandler (2006) 

tar upp. De två första synsätten liknar den defensiva stilen; det första är ett inaktivt synsätt 

som betyder att affärsverksamhet inte bör mixas med andra ansvarsfrågor än värdeskapande 

till aktieägare. CSR-kommunikationen sker enbart inom företaget, vilket betyder att företag 

endast fokuserar på deras interna processer med produktivitet och konkurrenskraft i åtanke.  

Det andra är ett reaktivt synsätt som betyder att företag övervakar sin omgivning för att 

undvika misstag och reagerar därefter. Företaget reagerar på förändrade förutsättningar i 

omgivningen, vilket betyder att CSR-kommunikationen sker från omgivningen till företaget. 

Syftet med deltagande i CSR-aktiviteter är att utan detta engagemang kan företagets image 

eller rykte skadas i externa intressenternas ögon (van Tulder & van der Zwart, 2006, s. 143-

144). 

Dessa två strategiska synsätt kopplas också till defensiva attityder som kan förekomma 

om företaget befinner sig till exempel i en skandal eller på ett annat sätt förlorar sitt anseende 

på marknaden. De inaktiva och reaktiva synsätten fokuserar mest på kortsiktiga vinster och 

produktivitet. Externa intressen och aktörer i det omgivande samhället blir inte inkluderade i 

verksamhetsprocessen. Dessa synsätt betonar det ekonomiska ansvaret som företag har för 

sina ägare och intressenter (van Tulder & van der Zwart, 2006, s.143-145, 218-219). Detta 

liknar också Friedmans (1962) kritik mot hela CSR-tänkandet, att företag är ekonomiska 

aktörer som inte bör engagera sig i andra sociala områden. Det är typiskt för de inaktiva och 

reaktiva synsätten att fokusera på inre effektivitet (eng. efficiency) på det sätt att företag 

möjligen gör det som det gör bra just nu men kanske sämre på längre sikt. De inaktiva och 

reaktiva synsätten skiljer sig från de följande två synsätten som baseras på mer deltagande 

CSR-arbete. Ekonomiskt ansvar och prestanda är av stor vikt för de inaktiva och reaktiva 

synsätten och CSR-aktiviter är begränsade och interna (van Tulder & van der Zwart, 2006). 

De två sista sätten i van Tulder och van der Zwarts modell liknar mer den offensiva 

stilen. Ett tredje, aktivt, synsätt på CSR betyder att företag aktivt implementerar CSR-praxis 

och ser dess betydelse och vikt utan större tryck från externa intressentgrupper. Företagare 

som använder sig av detta synsätt inspireras och motiveras av etiska utgångspunkter och hela 

verksamheten baseras på CSR-frågor och CSR är mycket frivilligt då initiativet kommer 

inifrån. Interaktionen är då i mycket hög utsträckning utåtriktad. Problemet med detta synsätt 

är att företaget riskerar att nedprioritera ekonomisk hållbarhet när det fokuserar för mycket på 

etiska frågor, vilket skiljer detta synsätt från de två första som betonar ekonomisk prestanda. 

Problem med dessa tre första synsätt är att med de första två kan tillvägagångssättet vara rätt 

men objektiv fel, och med det aktiva synsättet kan objektivet vara rätt men tillvägagångssättet 

fel (van Tulder & van der Zwart, 2006: 143-145). 

Fjärde synsättet på CSR är ett proaktivt synsätt som är en hybridversion av de tidigare tre. 

Synsättet innebär att etiska frågor kopplas till affärsverksamhetens ekonomiska produktivitet 

på ett socialt sett ansvarsfullt sätt, vilket kopplar ihop de mest typiska karaktärerna av de 

inaktiva, reaktiva och aktiva synsätten som beskrivits ovan. Interaktionen med externa 
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intressenter är kontinuerlig och aktiv. Företaget tar hänsyn till externa krav redan från början 

av affärsprocessen och inkluderar intressenterna i processen. Detta betyder att 

kommunikationen mellan företag och aktörer i dess omgivning riktas åt båda håll, det vill 

säga från företaget till omgivning och vice versa. Detta kallas för interaktiv CSR. Interaktivt 

synsätt på CSR behövs för att göra verksamheten mer effektiv. Detta synsätt syftar till att 

uppnå långsiktig hållbarhet. De proaktiva och interaktiva synsätten kopplas dock ihop i 

modellen (bilaga 2) och i denna studie kallas för proaktivt. De aktiva och proaktiva synsätten 

innebär också att företaget genomför ett betydligt antal frivilliga aktioner (van Tulder & van 

der Zwart, 2006, 143-145). I studien följs denna fyrastegsmodell då företagens 

tillvägagångssätt i sitt CSR-arbete undersöks.  

Företag har flertal olika metoder som de kan använda sig av för att tillämpa och 

implementera CSR-strategier. I vilket steg av företagets strategiska processer och verksamhet 

olika CSR-strategier och aktiviteter skall börja tillämpas kan bero på olika saker, såsom 

variationer mellan olika industrier (Werther & Chandler, 2006, s.63f). Processen att 

implementera CSR-aktiviteter i praktiken är mycket komplex. Det finns inte en enstaka 

modell som passar alla företag, eftersom varje företag har sin unika respons på frågan 

”varför” de behöver CSR och vilka deras intressentgrupper är (Horrigan, 2010). Flera 

undersökningar visar att företagsansvar har implementerats i allt större utsträckning i 

företagens affärsstrategier under de senaste åren. Företagets verksamhet kan gynnas genom att 

ta hand om företagets intressenter och det kan dras en slutsats att ansvarsfullt företagande kan 

stärka och förbättra företagets marknadsvärde och lönsamhet (Horrigan, 2010, s. 20-21). 

Transparensen är viktig i denna process och ett sätt att utöka den är avrapportering gällande 

CSR (Werther och Chandler, 2006, s. 73-74).   

Implementering av CSR i verksamhet är av vikt och Horrigan (2010) har presenterat flera 

olika sätt att göra det. Följande punkter kan vara viktiga för företag att ta hänsyn till när de 

börjar eller redan tillämpar CSR-strategier: koordinering och uppföljning av CSR, användning 

av rapporterings- och certifieringsstandarder, utveckling av CSR-policy och 

utbildningsmaterial samt granskning av existerande organisatoriska kontrakt och praxis ur ett 

CSR-perspektiv. Det är också viktigt att upprätthålla förbindelser med externa intressenter 

och följa upp extern CSR-kommunikation samt erbjuda stöd till andra organisatoriska enheter 

(Horrigan, 2010, s.271) Viktigt med implementering av CSR är att förstå att företagen agerar 

på en marknad med otaliga interaktioner mellan interna och externa aktörer. Deras omgivning 

skapas av olika slags nätverk mellan dessa aktörer (Horrigan, 2010). 

Men det är inte tillräckligt att bara ha bra och tydliga CSR-regler eller strategier som ska 

följas eftersom chefer också har en stor roll för att implementering av ansvarsfullt företagande 

lyckas framgångsrikt (Werther och Chandler, 2006, s.69). Dock i denna studie avgränsar jag 

mig från att undersöka hur chefer kan påverka CSR. Den sorts studie passar bättre för forskare 

som har en mer beteendeteoretisk utgångspunkt, såsom organisations- och beteendestudier 

som fokuserar till exempel på företagskultur, informella och formella strukturer eller 

liknande. Inom samhällsgeografin kan detta undersökas till exempel utifrån den lokala 

kulturens perspektiv och göra en jämförande studie mellan olika kulturer eller försöka söka 

vissa ”generaliserbara” mönster inom en industri inom ett kulturellt bundet område.  
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2.3 Interna och externa faktorer bakom tillämpning av CSR-strategier 

Hur engagerat ett företag är i CSR påverkas av interna och externa faktorer. Interna faktorer 

är till exempel traditioner och normer samt företagets image och strategi. Viktigaste extern 

påverkansfaktor är konsumenterna enligt Werther och Chandler (2006, s. 69). Organisationer 

har också interna och externa intressenter som kan delas in i tre grupper som är: 1) 

organisatoriska intressenter (interna), 2) ekonomiska och 3) sociala intressenter (externa). Till 

gruppen organisatoriska intressenter kan räknas till exempel anställda i företaget på olika 

nivåer, aktieägare samt olika slags fackföreningar och förbund som kontinuerligt arbetar med 

organisationen. De ekonomiska intressenterna är i sin tur kunder, kreditgivare, distributörer 

och leverantörer då sociala intressenter är andra aktörer som finns i organisationens 

omgivning, såsom kommuner, stat och regering samt icke-vinstdrivande organisationer. 

Företaget måste bygga sin CSR-strategi på dessa intressenter, det vill säga identifiera de 

intressenter som är viktiga och aktiva i företagets operativa omgivning och rikta mer 

uppmärksamhet åt det håll som är strategiskt sett bättre för företaget (Werther och Chandler, 

2006, s. 4, 7-8). Ett hållbart företag är en aktör som skapar vinster till sina aktieägare och 

samtidigt skyddar miljö och har en positiv inverkan på de aktörer som står under företagets 

inflytande. Dessutom, utifrån CSR-perspektivet, är det bra för företag att agera på det sätt att 

dess affärsverksamhet interagerar med företagets omgivande miljö och aktörer (Horrigan, 

2010: s. 46). I dagens mediaorienterade samhälle kan negativa nyheter om företagets agerande 

spridas fort, vilket kan ha en betydande påverkan på företagets offentliga image. På grund av 

detta har socialt företagsansvar i samhället blivit allt viktigare i och med att krav, regler och 

uppfattningar om CSR kontinuerligt förändras. Dessutom kan dessa krav och regler variera 

mycket emellan mellan olika geografiska regioner då the meaning of CSR is standpoint-

dependent, context-sensitive and multi-textured (Horrigan, 2010, s. 37). Därför kan det 

empiriska materialet i denna studie anses gälla endast den nordiska marknaden inom Sverige 

och Finland då kontextbundna skillnader kan bero på företagets geografiska läge. Till 

exempel företagets agerande inom en utvecklad eller utvecklande marknad kan skapa 

skillnader. Annat exempel är kulturbundna skillnader.  Horrigan (2010) säger också att 

företag uppfattar CSR på ett annat sätt än stat och icke-vinstdrivande organisationer samt 

människor i dess omgivning. Betydelsen av CSR kan också variera mellan industrier eftersom 

vissa industrier påverkar det omgivande samhället mer eller på olika sätt än andra (Werther & 

Chandler, 2006, s. 66-67). Skogsindustrin utnyttjar till exempel naturens resurser och 

använder mycket energi och kemikalier i produkttillverkningsprocessen.  

 

2.4 Kritik mot CSR 

Kritiska åsikter mot CSR finns också, och de innehåller ofta ett påstående om att företagets 

sociala ansvar är mer av en politisk ideologi än en aktivitet som privata vinstdrivande företag 

bör implementera i sin strategi. Henderson (2001a) visar i sin kritiska bok om socialt 

företagsansvar att CSR skapar nya sociala roller i samhället, vilket kan underminera 

affärsverksamhetens betydelse samt dess positiva påverkan på samhället. Denna positiva 

påverkan kan vara till exempel nya arbetsplatser eller tax som företaget betalar till staten. Men 

enligt Henderson kan externa påverkansfaktorer bli för stora, vilket kan leda till att ansvarigt 

företagande kräver resurser på så sätt att företagets vinster blir mindre och prestanda sämre då 
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lagar blir allt mer krävande. I värsta fall blir konkurrensen mindre och ekonomin i sig svagare. 

Enligt honom skapar CSR extra kostnader och stress i företag (Henderson, 2001b). 

Det kan också diskuteras hur frivilliga CSR-aktiviteterna är. Företag kan dra nytta av att 

delta i ansvarsfullt företagande genom antingen innovativt eller defensivt CSR-arbete 

(Werther & Chandler, 2006). Men om företaget blir tvunget att svara på omgivningens krav 

för att upprätthålla sin konkurrenskraft eller framtida verksamhet och image, hur frivilligt kan 

CSR-arbetet då anses vara? Friedman (1962) säger att syftet med affärsverksamhet är att 

skapa mervärde till dess ägare och inget annat. Enligt honom är företagschefer inte kunniga 

nog att fatta andra sociala beslut. Hans teori har sin grund i tanken att företagsledare agerar 

som agenter för företagets ägare. Omgivningens och intressentgruppernas krav påverkar i allt 

större utsträckning vad företag kan och kan inte göra. Kritikerna mot CSR påpekar ofta att 

krav som ställs för privata företag mer och mer liknar intressen som normalt läggs på den 

offentliga sektorn, det vill säga att de privata företagens syfte som vinstdrivande aktörer 

utmanas (Henderson, 2001a; Henderson 2001b; Friedman, 1962). 

 

 

3. STUDIENS METODOLOGISKA VAL 

 

Under detta avsnitt beskrivs studiens metodologiska val. Metodval och dess konsekvenser 

diskuteras tydligare i kapitlen 3.2 till 3.5. 

 

3.1 Metodologiskt tillvägagångssätt 

Studiens grundläggande mål är att undersöka och försöka förstå hur de undersökta företagen 

har kommit på de strategiska synsätt på CSR de har. Regler, normer och omgivningens 

förväntningar på ansvarsfullt företagande är i konstant förändring och därför är det av intresse 

att undersöka hur företagen har implementerat CSR inom två geografiska områden Sverige 

och Finland. 

Studiens kvalitativa undersökningsdel, det vill säga insamling av empirisk data, är 

genomförd med hjälp av semistrukturerade temaintervjuer. Kvalitativ forskning syftar till att 

beskriva och förstå de erfarenheter, antagande och praktik som det undersökta ämnet skapar 

hos individer (Smith, 1993, s. 183). Denna studie inspireras av ett fenomenologiskt synsätt 

som är en kvalitativ forskningsmetod där syftet är att förstå och beskriva hur människor 

upplever och uppfattar vissa aspekter av ett valt fenomen (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 42). 

Eftersom studiens försöker öka förståelsen om hur de undersökta företagen uppfattar 

fenomenet CSR samt hur och av vilka anledningar har de integrerat CSR i sin verksamhet, 

som inte innehåller mätning eller testning, är den kvalitativa ansatsen mer passande. Ett 

fenomenologiskt perspektiv på studien stödjer den kvalitativa forskningsmetoden som valts 

eftersom subjektiva och kontextbundna uppfattningar kan inte mätas eller testas (Silverman, 

2009, s. 117-119). 

 

3.2 Urvalsprocessen 

Studiens empiri följer ett målstyrt urval då intervjupersoner valdes ut genom att först 

identifiera för studien lämpliga företag och sedan välja ut de personer som ansågs vara 
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relevanta för undersökningen (Bryman, 2011, s. 350-351, 392). De kontaktades sedan med 

frågan om att genomföra en intervju följt av en kort presentation av forskaren och studiens 

syfte. Två finska och ett svenskt företag svarade på intervjuförfrågan. Flera svenska och 

företag kontaktades men bara ett svarade på intervjuförfrågan och en intervju med ett finskt 

företag blev inställd. Intervjupersonerna är ansvariga för hållbarhets- och ansvarighetsfrågor i 

tre olika företag inom skogsindustrin i Finland och Sverige. Målet med intervjuer var att få 

fram information som inte finns att hämta från företagens hemsidor. Intervjupersonerna 

valdes strategiskt ut med studiens syfte och frågeställningar i åtanke. Dessa tre företag valdes 

för att de är antingen finska eller svenska och har global verksamhet. Båda länder har rika 

skogsresurser och är också medlemmar i Europeiska Unionen och påverkas därmed av 

unionens regler och lagar. Utöver detta har båda länder redan från början tydlig reglering 

gällande företagets sociala ansvar (de Geer et al, 2003, Pananpaan et al, 2009).  

Två av intervjuerna tog plats i företagens huvudkontor i Helsingfors, Finland i slutet av 

april. Utöver intervjuerna i Finland genomfördes en telefonintervju med en direktör på ett 

svenskt företag. De intervjupersoner som deltagit i studien hålls anonyma då en del av dem 

bad om det. Deltagande företagen är Metsä Group (Finland), Stora Enso AB (publ) (Finland) 

samt Svenska Cellulosa Aktiebolag (Sverige). 

 

3.3 Datainsamling; intervjuer 

Forskningsmetoden i denna studie har varit semistrukturerade temaintervjuer, som möjliggör 

ett öppet interagerande mellan intervjuare och intervjuperson i intervjusituationen. 

Semistrukturerade temaintervjuer betyder att intervjun byggs på öppna frågor som handlar om 

ämnet i fråga (Hirsjärvi, Remes och Sajavaara, 2004, s.197). Dessa frågor står som en 

intervjuguide (se bilaga 1) som var tematiserad till olika teman kring fenomenet. Teman var 

fördelade enligt studiens syfte och frågeställningar. Detta är typiskt för en fenomenologisk 

semistrukturerad intervju då frågor står som en guide till forskaren i intervjusituationen 

(Kvale och Brinkmann, 2009, s. 43). Under intervjusituationen pågick diskussionen kring 

utvalda teman, men intervjuguiden var mer som en riktgivande guide, inte fastställt 

frågeordning. Enligt Bryman (2011) kan strukturerade intervjuer begränsa intervjusituationen 

då öppna intervjuer i sin tur möjliggör för en bredare undersökning av ämnet. Med hjälp av 

tematiserade semistrukturerade intervjuer får forskaren en djupare syn på ämnet i fråga, då 

forskaren har möjlighet att ställa uppföljningsfrågor eller be intervjupersonen tydliggöra sina 

svar. Teman och intervjufrågorna skickades till intervjupersonerna i förväg då de bad om det. 

Detta gav dem också mer tid att fundera över teman. Den negativa konsekvensen kan anses 

vara det att intervjupersoner hade tid att förebereda svar som kan gynna företaget i fråga, 

exempelvis genom att förbättra företagsimagen. Problemet med att intervjua personer som är 

anställda i de undersökta företagen är att den information som framkommer inte kan förväntas 

vara objektiv. Dessa personer representerar det företag de jobbar i, vilket naturligtvis kan 

påverka deras svar på intervjufrågorna.  

Företagets sociala ansvar är kopplat till begrepp som kan betyda olika saker för olika 

människor, vilket kan leda till fel slutsatser vid användning av strukturerade intervjuer med 

slutna frågor och svarsalternativ. Med semistrukturerade intervjuer var det möjligt att öppna 

intervjun med frågan om vad CSR betyder för företaget och be intervjupersonerna att förklara 
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och motivera sina svar. På detta sätt har för studien väsentlig information samlats in och det 

blev möjligt att ta hänsyn till olika uppfattningar om begreppet vid det tillfälle då 

intervjuresultatet analyseras. Samtliga intervjuer spelades in med bandspelare och 

transkriberades efteråt för senare analys. Detta möjliggjorde att fokus kunde ligga vid 

lyssnandet och på att ställa relevanta uppföljningsfrågor. Från transkriberingar söktes svar på 

frågeställningar genom att fortsätta tematisering efter de utvalda teman i intervjuguiden och 

efter nya teman som uppkom vid intervjusituationerna. Vid tematisering uppkom teman 

såsom strategiska synsätt, externa och interna påverkansfaktorer och innehållet av CSR-

begreppet. Intervjumaterialet tematiserades så länge att tolkningen av materialet inte längre 

förändrade. 

 

3.4 Datainsamling; litteraturgenomgång 

Utöver intervjuer innehåller studien en litteraturgenomgång. Då den empiriska delen av 

studien syftar till att ta fram något nytt eller vederlägga tidigare resultat inom forskning 

innehåller litteraturgenomgången en genomgång av tidigare forskning och litteratur inom 

ämnet. Teoriavsnittet baseras på vetenskaplig litteratur hämtad från olika källor. Dessutom 

kompletteras det empiriska materialet med CSR- och hållbarhetsrapporter som hämtats från 

företagens hemsidor eller som intervjupersonen gett vid intervjusituationen. Utöver har 

nyhetsartiklar och internetsidor använts som baserar sig på CSR. Denna litteratur är relevant 

för att kunna visa ämnets aktualitet i både media och forskning. Var och en av 

intervjupersoner hänvisade till deras CSR- eller hållbarhetsrapport under intervjusamtalet, 

vilket gör användningen av rapporterna viktigt för att kunna lyckas med analysen. 

Däröver används två internetsidor som handlar om CSR. Den ena är skapad av Arbets- 

och näringsministeriet i Finland och heter CSR-kompass och den andra är CSRguiden.se som 

erbjuder en plattform för information om företagets sociala ansvar. Dessa användes vid sidan 

av den vetenskapliga forskningen om ämnet för att kunna säkerställa att alla begrepp och 

koncept används på samma sätt antingen inom forskningen eller i samhället. 

 

3.5 Konsekvenser av metodvalet och källkritik 

Bryman (2011) konstaterar att kvalitativ forskning ofta kritiseras för att vara för subjektiv, 

eftersom forskarens egna uppfattningar och förhållandet till undersökningsobjektet ofta ligger 

i fokus för kvalitativ undersökning. Detta leder till att det blir svårt att replikera 

undersökningen jämfört med en kvantitativ undersökning (Bryman, 2011, s. 368-369). 

Metodvalet påverkade också den empiriska delen av studien. Det kan vara svårt att få tag 

på de personer man som vill låta sig intervjuas. På grund av detta blev i detta fall 

representativiteten mellan finska och svenska företag ojämn och tydligare jämförelser mellan 

Finland och Sverige blev svåra att utföra. Under studiens gång intervjuades två stora finska 

företag som är verksamma inom skogsindustri. Dessa två företag kan anses representera 

finska skogsindustriaktörer relativt bra eftersom de är två av de tre mest inflytelserika och 

största företagen inom denna bransch. Trots detta blir generaliseringar svårt att utföra. Att få 

tillfälle att intervjua svenska företag var svårare och därför intervjuades enbart ett företag. 

Företaget är dock en stor och viktig aktör på den svenska marknaden, men som Silverman 

(2010, s.36-37) visar är det omöjligt att utföra generaliseringar utifrån enstaka aktörers 
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perspektiv. För Sveriges del kan den empiriska datainsamlingen anses representera en 

generell bild, men den kan inte vara representativ för hela industrin i landet. Alvesson och 

Sköldberg (1994, s. 39-41) tar också upp problematiken med generalisering av kvalitativa 

resultat. Men det är också viktigt att förstå att generalisering kan betyda olika saker. Hur man 

uppfattar generalisering kan således påverka resultatets generaliserbarhet. En annan 

konsekvens var att intervjupersonen på det tredje finska företaget var tvungen att inställa 

intervjun på grund av tidsbrist. Bryman (2011) visar ju att en negativ aspekt av kvalitativa 

intervjuer är det att de är tidskrävande. 

Det som måste tas hänsyn till i analysen av det empiriska materialet är att 

intervjupersonerna representerar sina företag. De kan antas ge trovärdiga svar på frågorna 

men på grund av deras position i företaget kan eventuella negativa aspekter eller synsätt 

saknas. Problemet med kvalitativa intervjuer är också att det är intervjupersonens egna 

uppfattningar om företagets arbete och verksamhet som framkommer. Men de intervjuade 

personerna är mycket insatta i ämnet då de jobbar som en del av ett CSR-team i var sitt 

företag och arbetar med hållbarhetsfrågor dagligen.  

Två intervjuer genomfördes på finska och transkriberingar översattes till svenska. Citat 

från Metsä Group och Stora Enso har ursprungligen varit på finska. Konsekvensen av detta 

kan vara att några finska respektive svenska ord kan ha en viss mening i vissa kontexter. Detta 

har försökt undvikas genom att noggrant undersöka vilka ord som bäst motsvarar varandra i 

båda språk. 

 

 

4. CSR INOM DEN NORDISKA SKOGSINDUSTRIN 

 

I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet som framkommit i intervjusituationerna. 

Som nämnt i kapitlet 3.3 har materialet transkriberats och sedan tematiserats för att motsvara 

de tre frågeställningarna som presenterats i inledningen.  

 

4.1 Stora Enso AB (publ.) 

Stora Enso är ett publikt aktiebolag som har verksamhet i över 35 länder och sysselsätter 

drygt 28000 personer. Dess affärsverksamhetsområden är papper, förpackningsmaterial, 

träprodukter och biomaterial. Företagets omsättning uppgick till 10,5 miljarder euro år 2013 

och dess aktier är noterade på börserna i Helsingfors och Stockholm. Stora Enso AB (publ.) 

grundades 1998 då svenska Stora och finska Enso Oy (AB) fusionerades. Företagets 

huvudkontor ligger i Helsingfors där också ungefär 25 % av företagets anställda arbetar. 

Företaget har nyligen offentligtgjort en stor investering i Finland. Investering är värd 110 

miljoner euro och innebär en ny fabrik i Varkaus, östra Finland. 

Koncernen är en ledande tillverkare av massa och pappersprodukter i Europa, men 

särskilt Östeuropa är ett viktigt affärsområde till företaget. Företagets produktion baseras på 

förnybara råvaror och dess slogan är Rethink, vilket beskriver företagets filosofi att 

kontinuerligt ifrågasätta sitt eget agerande för att kunna förbättra hållbart företagande och 

erbjuda sina kunder innovativa lösningar och produkter för deras behov (Stora Enso, 2014). 

För denna studie har det intervjuats en person hos företaget som arbetar med företagets CSR-
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frågor. Följande redovisning av resultat baseras, där inget annat anges, på informationen från 

denna intervjuperson. 

 

4.1.1 CSR för Stora Enso 

CSR för Stora Enso betyder flera saker, men först och främst ses det inom företaget som en 

strategisk utgångspunkt för affärsverksamheten. Företaget fokuserar på olika aspekter av CSR 

i olika delar av världen där företaget har verksamhet. För Stora Enso är CSR mycket mer än 

de krav som lagstiftningen ställer och därför har företaget skapat en ansvarighetsvision för 

dess affärsverksamhet. Företaget har gjort globala och interna förpliktelser för sin verksamhet 

och följer dem oavsett vilket land verksamhet sker i – utgångspunkten är att samma regler 

gäller i varje land. 
1
 

Tre huvudgrupper för CSR i Stora Enso är miljö och effektivitet, människor och etik samt 

skog och markanvändning. Dessa tre fåror innehåller sedan olika mål och nyckelområden som 

styrs med hjälp av olika kontrollsystem. Intervjupersonen hänvisade aktivt till företagets 

Global Responsibility rapport (2013) som visar att miljömässiga mål kan vara till exempel 

vattenfrågor, effektivitet i produktion, logistiska miljöfrågor, hållbart fiberinköp m.m. 

 

4.1.2 Strategiska val och implementering 

Som sagt är aktivt CSR-arbete en strategisk utgångspunkt för företaget speciellt genom den 

ökande diskussionen om resursanvändning och om det finns tillräckliga resurser i framtiden. 

Det ses som en konkurrensfaktor inom företaget och möjliggörande faktor på globala 

marknaden. Skogsindustrin i sig har ganska bra utgångspunkter eftersom hela verksamheten 

baserar sig på utnyttjandet av förnybara råvaror och för Stora Enso är det ett centralt CSR-

tema. Därför är det också strategiskt viktigt att se till att processer är hållbara och 

ansvarsfulla. Men för att kunna säkerställa att allt planerat också implementeras i praktiken 

har företaget skapat en företagsansvarstrategi. Olika sifferkoder, styrningsmetoder och system 

används för att vidare se till att allt implementeras i verksamhetens alla nivåer från hämtning 

och transportering av virke till expansion på nya marknader. Alla otaliga detaljer tas hänsyn 

till i processen och företaget ser till att all CSR stämmer från den stora bilden till praktiska 

detaljer och situationer.  

Den mest centrala rapporteringskanalen är CSR-rapporten. I slutet av 1990-talet började 

Stora Enso rapportera om miljö och hållbarhet. Från och med år 2003 har företaget skapat 

årliga CSR-rapporter som baserar sig på Global Reporting Initiative och redovisar alla viktiga 

utvecklingar och händelser. Utöver denna rapport anordnar företaget olika möten för 

intressenter såsom seminarier, kundmöten och liknande. Företaget organiserar också en så 

kallad External Advisory Panel som påbörjades för två år sen och anordnas en gång om året. 

Det är en onlinepanel som är öppen för alla. Bakomliggande tanken är att företaget får fram 

relevant information från dess externa intressenter gällande CSR-frågor. 

Stora Enso är med i UN Global Compact som är ett strategiskt policyinitiativ. För att 

kunna vara med i UN Global Compact krävs det att CSR-rapporter publiceras årligen i 

                                                        
1
 Detta avsnitt baseras, där inget annat anges, på informationen från en direktör som arbetar med CSR på Stora 

Enso 
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företaget. Företaget måste också rapportera om tio olika principer som initiativet ställer och 

dessa principer har inkluderats i den årliga avrapporteringen. Dessa principer följs och mäts 

kontinuerligt och rapporteras vidare till olika intressenter och inom företaget. Rapportering 

innehåller information om hur företaget lyckats uppnå dessa mål eller utvecklat sin 

verksamhet. Kanske en av de största förpliktelser som företaget har gjort är till UN Global 

Compact. Ett av UN Global Compacts ansvarsområde är så kallad CO Water Mandate, vilket 

betyder att företaget har åtagit sig att se till att ansvarsfull vattenanvändning förverkligas i 

affärsverksamheten. Företaget var också första aktör inom skogsindustrin i Finland som 

skrivit på ett löfte att följa denna vattenprincip och rapportera om dess utveckling. Enligt 

Stora Enso är utvecklingen inom ramen av UN Global Compacts och deras egna miljömål av 

stor betydelse för företaget. Dessa olika mål redovisas i Global Responsibility rapporten 

(också kallas för CSR-rapport) och vad som är gällande miljömål så mäts och följs de 

kvartalsvis, det vill säga fyra gånger om året. Sedan rapporteras de till ledningen. Med dessa 

mål och sifferkoder mäter företaget sin framgång i CSR-arbetet. Miljömässigt CSR-arbete 

styrs genom ett stort miljöstyrningssystem. 

Hållbar och ansvarsfull skogsanskaffning är också en av processer som implementerats i 

företagets strategi och verksamhetsplan och därmed använder man sig av ett 

skogscertifikatsystem. Företaget arbetar hårt för att kunna följa upp varje trä som går in i 

produktionen. Intervjupersonen betonar att det finns en lång tradition inom skogsindustrin och 

redan från mitten av 1990-talet har företaget med 100 % vetat ursprunget av virket de 

använder i tillverkningen. Jämfört med andra industrier har skogsindustrin gått långt med 

uppföljning av resursernas ursprung. För Stora Enso är det en självklarhet och imagefråga att 

vi kan agera ansvarsfullt och hållbart. 

Utmaningen med CSR-arbete är att se hur det framgångsrikt implementeras i de 

anställdas dagliga arbete. Förra året var företaget en global föregångare på det sätt att 

styrelsen grundade ett utskott som fokuserar på enbart ansvarighetsfrågor. Utskottet kallas för 

Global responsibility and ethics committee. Det är styrelsens utskott som diskuterar dessa 

frågor för att sedan introducera olika lösningar och förekomna utmaningar som styrelsen kan 

ställas inför. För att kunna implementera CSR i företagets verksamhet redan från början 

utnyttjar Stora Enso sina styrningssystem. När företaget har bestämt sig för att investera i 

någonting så går beslutsfattande personer igenom ansvarsfrågor innan slutliga beslut kan 

fattas. Detta görs vid sidan av andra affärsverksamhetsfrågor. Implementering av CSR kan 

sägas vara en summa av flertal olika styrningssystem och processer eftersom det ingår så 

mycket olika aspekter av verksamheten.  

 

4.1.3 Betydelsen av externa och interna påverkansfaktorer för Stora Enso 

Stora Enso är ursprungligen ett nordiskt företag men agerar globalt. Detta skapar vissa 

utmaningar men har samtidigt blivit en central drickraft i företagets CSR-arbete. Anledningen 

till att företaget ursprungligen börjat med ansvarsfullt och hållbart verksamhet beror på flera 

olika saker. Intervjupersonen pekar på de elva sifferkoderna som redovisas i den nyaste 

Global Responsibility rapporten. Efter varje sifferkod redovisas dess strategiska betydelse för 

företaget. Stora Enso syftar till att proaktivt svara på CSR-frågor eftersom de är viktiga för 

företaget. Företaget är medvetet om att dessa frågor också har en central och väsentlig 
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betydelse på omgivande samhället och denna betydelse växer med stor sannolikhet i 

framtiden. Intervjupersonen säger att: Dessa frågor är sådana som alla företag bör ställa sig 

själva.  

Företaget ser att ansvarsfullt agerande kan skapa konkurrenskraft gentemot andra företag 

på marknaden, eftersom det krävs av de externa intressenterna. Att basera hela verksamheten 

på förnybara råmaterial kan vara en strategisk möjlighet nu när klimatförändringen diskuteras 

i olika medier. Hållbar resursanvändning och tillräckliga framtida resurser har blivit allt större 

diskussionsämne globalt, och utifrån detta perspektiv ser Stora Enso företagets 

ansvarstagande i samhället som en strategisk utgångspunkt i sin verksamhet. Det är en stor 

konkurrensfaktor, speciellt på globala marknader. Men utöver detta ses CSR som ett centralt 

mätningsinstrument för bra och högklassig verksamhet. Global Responsibility rapport (2013) 

visar också att konsumenternas förändrade behov står bakom nya hållbara affärsverksamheter. 

Ansvarsfullhet innebär att lyssna av vad intressenterna vill och förståelse av företagets 

påverkan på omgivning och vidtagande av åtgärder (Global Responsibility rapport, 2013). 

De elva målen, eller sifferkoden, gällande CSR innebär bl.a. hållbart skogsbruk, effektiv 

användning av material, minskat energianvändning och klimatpåverkan samt minskad 

vattenanvändning. Men strategiskt sett betyder dessa målsättningar också att energi- och 

resurseffektiviteten förbättras i företaget, vilket i sin tur leder till ekonomisk nytta. Var och en 

av dessa elva aspekter har sina affärsrelaterade och strategiska orsaker som skapar grunden till 

företagets vilja att implementera dem i sin affärsstrategi. Utöver ekonomisk nytta och 

effektivitet finns det också imageperspektivet som är viktigt för Stora Enso då ansvarsfullt 

företagande efterlyses på marknaden. Därför är det viktigt att kunna prestera bra gällande 

dessa aspekter. 

 

4.2 Metsä Group 

Metsä Group är en finsk skogsindustrikoncern som har en global verksamhet. Huvudråvaran i 

koncernens produkter är hållbart och förnyelsebart nordiskt trä.  Metsä Group sysselsätter 11 

000 personer och ägs av drygt 123 000 finska skogsägare via moderbolaget Metsäliitto ry 

(andelslag). Metsäliitto har haft sina rötter i finländska skog sedan början av 1900-talet. 

Koncernen byggs på Metsäliitto till vilken Metsä Forest och Metsä Wood tillhör samt av tre 

dotterbolag som är Metsä Tissue, Metsä Board och Metsä Fibre. Denna förändring gjordes år 

2007 för att kunna centrera beslutsfattande och likrikta företagsimagen. Metsä Groups 

kärnverksamhet omfattar mjukpapper, kartongförpackningsmaterial, cellulosa, träprodukter, 

virkesanskaffning och skogstjänster (Metsä Group, 2014). Resultatdelen baseras, där inget 

annat anges, på informationen från en chef som arbetar med CSR på Metsä Group 

 

4.2.1 CSR för Metsä Group 

Inom Metsä Group pratas det om (corporate) sustainability gällande miljöfrågor istället för att 

använda begreppet socialt företagsansvar. För Metsä Group är sustainability och speciellt 

miljöansvar viktigt eftersom de är verksamma inom en industri som behöver stora fabriker, 

vilket leder till stora utsläpp, samt använder sig av naturresurser, förnybara dock. Företaget 

har verksamhet i de nordiska länderna och Europa och har arbetat flera år med 

miljörapportering. Så ur detta perspektiv, enligt intervjupersonen, kan det vara enklare för 
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företaget att följa CSR-tänkande då de har verksamhet i länder som har relativt strikt 

lagstiftning och reglering redan på EU:s initiativ. Men CSR är väldigt viktigt då företaget har 

tung industri. Corporate sustainability för Metsä Group innehåller resurseffektivitet och 

förbättrade åtgärder gällande minskad miljöpåverkan. 
2
 

 

4.2.2 Strategiska val och implementering 

Miljöansvaret är det mest kända området för Metsä Group och företaget har jobbat mycket för 

att förbättra sina resultat inom detta. Även om attityder mot företagsansvar och sustainability 

har förändrats betydligt under de senaste åren har miljöansvaret funnits länge på styrelsens 

agenda. Användning av certifierat virke betyder att miljöeffekter minimeras eftersom kriterier 

för att få skogscertifikat är mycket höga inom skogsbruket. I skogsbrukningsprocessen måste 

det tas hänsyn till olika slags miljökrav och det hur bruket påverkar miljön då virket 

transporteras vidare. Skogscertifiering innehåller inte bara miljömässiga utan också sociala 

aspekter, såsom förbättrade arbetsföhållanden. Det virke som Metsä Group använder sig av i 

sin produktion är över 80 % certifierat, vilket är globalt sett en mycket hög procentandel. 

Företag inom skogsindustrin har arbetat mycket för skogscertifiering i Finland och i andra 

nordiska länder. Intervjupersonen påminner att även om lagstiftningen i Finland är ganska 

strikt så är kriterierna till certifiering ännu striktare.  

Olika certifieringssystem påbörjades i början av 2000-talet och Metsä Group har arbetat 

hårt för att följa upp virkets ursprung. Metsä Group har varit banbrytande vad gäller 

anskaffning av virke sedan flera år tillbaka. Moderna avverkningsmaskiner följer digitalt upp 

varifrån virket kommer. Företaget arbetar hårt och gör revisioner och riskkartläggningar för 

att kunna svara på de krav som ställs av skogscertifieringssystemet. Dessa åtgärder har nu 

expanderats att gälla andra råvaror också inom företagets verksamhet, även om virke är Metsä 

Groups största och viktigaste råvara som täcker över 25 % av allt inköp. Tillsammans med 

cellulosa motsvarar de över hälften av alla köp. Att en så stor del av företagets produktion 

byggs på virke är en viktig anledning till varför företaget arbetar så hårt för att kunna 

säkerställa virkets ursprung. På så sätt har företaget det lite lättare än vissa andra nordiska 

företag inom skogsindustrin och det är för att över 90 % av råvarorna som används i 

produktionen kommer inifrån Europa.  

Intervjupersonen säger att skogsindustrin är en traditionell industri så det finns 

utmaningar i implementeringen av CSR-procedurer speciellt då man försöker förändra 

människors tankesätt. Men stora förändringar i attityder och tankar har förekommit. Inom 

Metsä Group diskuterar människor dessa frågor och det är viktigt att säkerställa framtida 

utveckling och produktion. Företaget har långvariga hållbarhetsinvesteringar och mål samt en 

vision gällande sustainability. Det är en integrerad del av verksamhetsprocessen redan från 

början. Förändringen gällande sustainability är relativt stor i jämförelse med situationen för 

fem år sedan på inom denna industri och på marknaden. Nu har hållbarhetstänkandet, det vill 

säga hållbar resursanvändning och produktion, implementerats i produktutveckling och 

företagets processer.  

                                                        
2 Detta avsnitt baseras där inget annat anges på informationen från en chef som arbetar med CSR på 

Metsä Group 
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Utmaningen med att uppnå alla miljömål är de olika regler och direktiv som uppkommit 

under senaste åren. Samtidigt som de är viktiga så skapar de utmaningar för industriföretagen, 

speciellt inom EU. Att följa alla nya regler och lagar kräver mycket resurser och anpassning 

av företagen. Metsä Group har då implementerat en process för att viktiga hållbarhetsfrågor 

presenteras, rapporteras och godkännas i styrningsgruppen. Om en sak är mycket viktig så 

lyfts den upp till styrelsegruppen och presenteras för dem. Metsä Groups organisationsform är 

ganska komplex, men sedan 2007 har hållbarhetsfrågor centrerats till hållbarhetsfunktionen 

och alla beslut fattas på koncernnivå. Innan denna förändring hade alla 

affärsverksamhetsenheter sina egna program och system. Med hjälp av den nya identiteten 

som skapades genom Metsäkoncern har kommunikationen blivit lite tydligare och klarare. 

Alla produktionsanläggningar har också egna miljöchefer som arbetar med dessa frågor 

utifrån deras perspektiv. Det är enbart gemensamma mål och procedurer som skapas i 

koncernens hållbarhetsfunktion av hållbarhetsteamet. Utöver detta har företaget olika 

kundteam som syftar till att skapa dialog med kunder för att få fram relevant information.  

Utöver det har Metsä Group en så kallad Sustainability Steering team som byggs på team 

som har en representant från varje affärsverksamhet (Metsä Board, Metsä Tissue, Metsä 

Fibre, Metsä Wood och Metsä Forest) samt direktören på hållbar utveckling med flera 

hållbarhetschefer som sammanträder och diskuterar dessa frågor. Teamet organiseras för att 

öka interaktionen mellan experter från hållbarhetsteamet och chefer från olika 

affärsavdelningar. Gruppen träffas 4-6 gånger om året. Även om det är hållbarhetsfunktionen 

som fattar beslut över CSR-mål och procedurer så måste de i vissa fall skräddarsys efter olika 

avdelningar och anläggningar och då blir teamets existerande viktigt. Det kan exempelvis 

finnas skillnader i företagets agerande med företagsaffärer eller konsumentaffärer mellan 

olika enheter.   

Sedan förra året har företaget också utvecklat en mer systematisk intressentdialog. Detta 

innehåller förbättringar i de sätt som information samlas in. Olika affärsverksamhetsenheter 

får in mer kundinformation för att de arbetar närmare kunden. För tillfället finns det ingen 

klar process som skulle hjälpa med att samla kundinformation utan avdelningar arbetar med 

relativt svaga signaler gällande framtida krav. Men genom olika kundenkäter framkommer 

viktig information som kan vara av nytta i styrning av verksamhetsprocesser. Detta började 

för fem år sedan men är vanligt idag för att kunna få veta kundernas åsikter. Enligt 

intervjupersonen räcker det inte längre att styra den egna verksamheten och det egna 

verksamhetsområdet utan företaget förväntas kunna mer och kunna styra hela leveranskedjan 

från början till slutkonsumenten.  

För att utveckla sin verksamhet använder företaget sig av teknologier som har mindre 

miljöpåverkan. Därutöver syftar Metsä Group till att kontinuerligt förbättra och utveckla sina 

teknologier för att bli mer energieffektiva. I praktiken kan de största förbättringarna göras på 

produktionsanläggningar och företaget har naturligtvis tillämpat olika program gällande 

energiförbrukning och effektivitet m.m. Utvecklingen redovisas årligen i deras 

hållbarhetsrapport som presenterar olika fokusområden och mål gällande CSR. Sedan 2012 

har företaget publicerat en separat hållbarhetsrapport som fokuserar på corporate 

sustainability. Tidigare var det en del av årsredovisningen, men eftersom CSR blivit så viktigt 

för deras kunder och andra intressenter bestämde företaget sig för att börja redovisa 
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sustainability tydligare. Denna rapport är dock inte det enda sättet att visa intressenter 

företagets hållbara agerande utan det kan också göras med hjälp av företagets webbsida, olika 

kundevenemang, personliga kontakter och genom samarbete. Företaget har ett pågående 

projekt med WWF Finland som påbörjades för två år sedan. Dessutom samarbetar företaget, 

speciellt i Finland, med olika slags myndigheter. Detta arbete genomförs antingen direkt eller 

via Metsäteollisuus ry som är skogsindustrins förmyndarskapsaktör i Finland. 

 

4.2.3 Betydelsen av externa och interna påverkansfaktorer för Metsä Group 

De grundläggande orsakerna bakom Metsä Groups tillämpning av CSR-strategier är många 

och de kan bero på olika saker. Naturligtvis är en anledning att CSR i allt större utsträckning 

blivit viktigare. Företaget har sedan flera år tillbaka arbetat för skogscertifiering och 

redovisning av virkets ursprung. Det är viktigt att säkerställa att virke inte kommer från 

olagliga eller kontroversiella källor utan från certifierad skog. Detta har legat i fokus inom 

företaget gällande virkesavskaffning. Detta är viktigt på grund av att miljöföreningar inte 

gillar stora skogsavverkningar. Som ett skogsindustriföretag måste Metsä Group kontinuerligt 

befordra och påminna deras intressenter om att skog är en förnybar resurs om den användas 

på ett hållbart sätt. I förhållande till de andra undersökta företagen ägs Metsä Group av finska 

skogsägare genom ett andelslag Metsäliitto ry, vilket skapar en intern efterfråga på hållbar 

skogsförhållning. Företaget har ett team som är ansvarigt för och fokuserar på enbart 

skogscertifiering och andra skogsrelaterade frågor, som också är av intresse för deras kunder. 

Vad gäller miljöansvar så går kostnader och nytta oftast hand i hand. Metsä Group 

använder sig av bättre och nyare teknologi som minskar produktionsutsläpp, men samtidigt 

kostar mer pengar. Det är svårt att mäta vilka de slutliga kostnaderna är eftersom företaget 

måste genomföra vissa procedurer då affärsverksamheten inte skulle fungera utan dem. 

Skogscertifiering är ett exempel som skapar extra kostnader eftersom det kräver revision och 

upprätthållning av certifikat, men det inte är möjligt att sälja produkter vidare till vettiga 

kunder utan certifiering. Genom att agera ansvarsfullt och hållbart mot miljön får vi bättre 

affärsverksamhet och bättre kunder som bryr sig om dessa saker. Utöver detta måste företaget 

ha sina befintliga kunder i åtanke såsom Unilever och Nestle som har sina egna CSR-program 

och strategier. Genom denna kundrelation flyttas trycket från företagskunderna till Metsä 

Group. Dessa stora globala aktörer ser till att deras egna CSR-mål uppnås också genom att 

använda hållbara och ansvarsfulla leverantörer. Om företaget vill skapa affärsrelationer med 

stora globala aktörer är det obligatoriskt att CSR-arbete implementeras och integreras i 

affärsverksamheten. I Finland har alla stora skogsindustriföretag fokuserat mycket på CSR, 

men marknaden är relativt liten så det är viktigt att förstå att på den globala marknaden kan 

det skapa konkurrenskraft i förhållande till andra företag inom samma industri. 

Eftersom efterfrågan på produkter förändras under tiden är det viktigt att komma på nya 

hållbara innovationer och produkter, såsom förpackningsmaterial och mjukpapper. Metsä 

Group har till exempel lyckats att uppnå miljöbesparingar genom att skapa en tunnare kartong 

som har samma egenskaper som tidigare. Den nya kartongen väger mindre, vilket bland annat 

påverkar utsläpp i logistiken. Corporate sustainability är en ”must be” i dagens samhälle och 

vi klarar oss inte utan det. Naturligtvis är det också en imagefråga. Under åren har krav och 

människors medvetande om företagsansvar förändrats betydligt, vilket haft sin påverkan på 
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affärsverksamheten. Miljöfokus har blivit en livsbetingelse för ett framgångsrikt företag och 

kommer med en stor sannolikhet inte att försvinna. På den globala marknaden, speciellt då 

företaget handlar med stora länder som Tyskland och UK, finns det inte ens en möjlighet att 

lyckas utan aktivt och omfattande corporate sustainability-arbete. Det är också viktigt att 

förstå att globala medier är mer benägna att skriva om dessa frågor, speciellt om företaget har 

gjort fel.  

 

4.3 Svenska Cellulosa Aktiebolag 

Svenska Cellulosa Aktiebolag (SCA) är ett något annorlunda företag jämfört med de finska 

skogsindustriföretagen eftersom det inte helt och hållet är ett skogsindustriföretag. Enbart 17 

% av dess hela verksamhet är inom skogsindustrin då 83 % av verksamheten är 

hygienprodukter. Företaget är Europas största privata skogsägare med drygt 2.6 million hektar 

skog och är en av världens största leverantörer av FSC-certifierade skogsprodukter. 

Skogsindustriprodukter består bland annat av träprodukter, tryckpapper, förpackningsmaterial 

och massa- och pappersverksamhet sker i 18 anläggningar. Företaget är också en 

mjukpapperstillverkare, vilket motsvarar 53 % av all verksamhet. Koncernens omsättning år 

2013 var 89 miljarder svenska kronor och företaget sysselsätter ungefär 34 000 medarbetare 

varav 4087 arbetar med skogsindustriprodukter. Under verksamhetsåret 2013 blev Kina en av 

de största och viktigaste nya marknaderna för företaget efter uppköpet av det kinesiska 

mjukpappersföretag Vinda (Svenska Cellulosa Aktiebolag, 2014). För studien intervjuades en 

direktör som jobbat med hållbarhetsfrågor i företaget sedan 2008 och följande resultat baseras 

på den information som framkommit vid intervjusituationen. 

 

4.3.1 Vad är CSR för SCA 

Inom företaget brukar anställda inte prata om CSR utan de pratar om hållbarhet. 

Hållbarhetsbegreppet inbegriper företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar och 

även styrningsfrågor. Dessa aspekter är likvärdiga ur företagets synpunkt och utvecklas 

kontinuerligt.  

SCA arbetar också kontinuerligt med att förbättra sina hållbarhetsmål och miljömål. 

Företaget har en hållbarhetspolicy som är det övergripande hållbarhetsverktyget. Dessutom 

har företaget olika slags miljömål. För oss handlar hållbarhet mycket om att skapa 

ekonomiskt värde, inte bara för företaget själv utan också för våra intressenter. Företaget 

följer självklart de lagreglerade krav som finns, men hållbarhet för SCA betyder att de vill 

vara bättre än så.  

 

4.3.2 Strategiska val och implementering 

För att arbeta med sina miljömål har SCA ett system som är att mycket omfattande 

insamlingssystem av miljödata. Dessutom samlar företaget in all data som rör till exempel 

utsläpp och vattenfrågor. Liksom Stora Enso har också SCA undertecknat UN Global 

Compact avtalet om tio hållbarhetsmål. Vad gäller deras fiber- och leverantörsmål så handlar 

det om att företagets leverantörer ska underteckna deras globala supply-standard. Hållbarhet 

handlar om att skapa styrsystem och kontroll av verksamheten, vilket i företagets leverantörs 

fall betyder att leveranser inte skadas och att de följer god sed. Leverantörer måste skriva 



 

 22 

under leverantörsstandarden som säkerställer kontroll av leveranser så att hållbarhet i 

leveranskedjan kan styras. Det är det som företaget konkret ska mäta.  

Strategiskt sett är det viktigt att ligga i framkant eftersom det är bra för affärerna att ha en 

resurseffektiv verksamhet och en resurseffektiv verksamhet är nästan alltid mindre 

miljöpåverkande än en ineffektiv verksamhet. Företaget vill bli ännu mer resurseffektivt, 

vilket betyder att det använder sig av maskiner som använder mindre energi och producerar 

mer i sin produktion. Målet är att producera mer med mindre. Företaget ser hållbarhet som en 

möjlighet och då handlar det om att följa de trender som finns i världen. När man tänker på 

hållbarhet ur företagets perspektiv så tänker man på värdeskapande för dess aktieägare och 

andra intressenter. Resurser blir allt knappare och de måste räcka till fler i framtiden. Företag 

förbrukar mycket energi så det måste ha i åtanke hur det kan lösa ekvationen, då att allt fler 

ska försörjas på allt mindre energivärden. Så SCA:s mål är att identifiera vilka av de här stora 

trenderna som innebär en möjlighet för företaget. 

Som jag nämnde tidigare har kunder och konsumenter också en stor påverkan på vår 

verksamhet. De ställer större krav på hållbarhet för att de vill att vi ska agera ansvarsfullt i 

alla våra verksamhetsområden. Men konsumenter vill också få hjälp från företaget med att 

uppfylla sina egna hållbarhetsmål. Då företaget minskar sin påverkan, så minskar det också 

dess kunders påverkan. Detta är viktigt eftersom konsumenter inte är beredda att betala 

premium för en hållbar vara jämfört med en icke-hållbar vara. Däremot, är allt annat lika, så 

väljer konsumenten det som den vet är producerat på ett bra sätt. Av denna anledning är 

hållbart företagande integrerat i SCA:s strategi och hållbarhetstanken är med i processen från 

början. Utöver detta ingår deras hållbarhetsmål även i affärsenheternas mål och affärsplaner. 

Det är klart att implementering av detta är en utmaning, speciellt när företaget har drygt 

40 000 leverantörer. Det är utmaning att kontrollera dem. Företaget vill också expandera på 

tillverkningsmarknaden, men utmaningen är att inte köpa fiber som inte kommer från 

kontroversiella källor. Dels så kan de hjälpa sina kunder att uppnå sina egna mål. Företagets 

kunder vill jobba med både finansiellt och hållbart stabila företag. SCA vill ha leverantörer 

som man känner till och som man kan lita på. På så sätt behöver det inte dyka upp några 

obehagliga överraskningar. Trovärdighet har blivit allt viktigare.  

Företagets hållbarhetsrapport är en av de mest centrala punkterna i 

hållbarhetsredovisningen. Däröver har företaget en intressentdialog som är en ständigt 

pågående process mellan företaget och dess intressenter. På koncernnivå har de inga direkta 

kundkontakter utan allt sker på verksamhetsnivån. Utöver kundkontakter möter företagets 

representanter också investerare och har olika slags kampanjer och kommunikationskoncept 

vad gäller hållbarhet och sustainability effekter. Detta kommunikationskoncept finns för att 

företaget har olika kommunikationsinitiativ runt om världen med intressenter och andra 

aktörer i det omgivande samhället. Allt detta genomförs för att det inte är lönsamt att stagnera, 

utan företaget måste hela tiden gå framåt.  

 

4.3.3 Betydelsen av externa och interna påverkansfaktorer för SCA 

Hållbarhet, eller CSR, är mycket viktigt för SCA. Det är en bas för deras agerande och 

integrerat i deras verksamhet. CSR är en förutsättning för verksamheten att lyckas 

framgångsrikt och det finns många anledningar till varför det är viktigt för företaget att jobba 
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med hållbarhetsfrågor. Dels är det för att den stärker deras konkurrenskraft gentemot andra 

aktörer på den globala marknaden, en annan anledning är att företagets kunder vill arbeta med 

leverantörer som agerar hållbart och ansvarsfullt i sina verksamhetsprocesser. Konsumenter är 

i sin tur är också en stor extern grupp som påverkar verksamheten genom sin vilja att handla 

rätt och göra en skillnad. Det är också EU:s initiativ gällande bättre teknologi och verksamhet 

som driver företaget framåt inom detta område. Utöver detta handlar CSR naturligtvis om att 

minska verksamhetskostnaderna. Detta görs så att företaget hela tiden kan arbeta för att bli 

mer resurseffektivt. Resurseffektivitet innebär både minskade kostnader och minskade 

påverkan på miljön. Att engagera sig i CSR är ett sätt att minska risken för negativa 

överraskningar genom att ha kontroll över sin verksamhet. Det är också ett sätt att säkerställa 

företagets framtid: 

 

Men hållbar och ansvarsfull verksamhet är också ett sätt att attrahera investerare eftersom det blir allt 

viktigare ur investerarens synpunkt. Dessutom blir potentiella medarbetare intresserade av företaget om vi 

agerar på detta sätt. Men CSR även skapar lojalitet och stolthet hos våra befintliga medarbetare som i sin 

tur kan stärka affärsförhållanden. På detta sätt handlar hållbarhet om efterlevnad, då vi säkerställer vår 

framtida produktion och verksamhet när vi engagerar oss i hållbarhetstänkandet.  

 

Detta visar att det är viktigt hur intressenter uppfattar företaget eftersom de i slutändan är de 

som möjliggör företagets framtida verksamhet och utveckling. Image och varumärke är 

viktiga aspekter av verksamhetens framgång och med aktivt CSR kan SCA påverka sin image 

och deras varumärke på ett positivt sätt.  

 

 

5. DEN NORDISKA MARKNADEN MÖTER DEN GLOBALA 

MARKNADEN 

 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras resultat mot den teoretiska bakgrunden som 

presenterades tidigare i studien. Först diskuteras företagens uppfattningar om CSR och sedan 

analyseras orsaker till engagemanget i CSR-arbetet. Slutligen redovisas strategiska val och 

hur miljömässigt CSR implementerats i de undersökta företagen.   

 

5.1 Hur uppfattas CSR av de undersökta företagen 

Ett av de mest intressanta fynden var att två av de undersökta företagen inte använder sig av 

begreppet företagets sociala ansvar när de pratar om ansvarsfrågor. Stora Enso var det enda 

företaget där man pratade om CSR. CSR-begreppet på Stora Enso innehåller miljö och 

effektivitet, människor och etik samt skog- och markanvändning. Detta skiljer sig från den 

teoretiska bakgrunden på det sätt att ekonomiska aspekter inte redovisas på samma sätt, dock 

finns de i bakgrunden i all verksamhet. Vad gäller de miljörelaterade aspekterna så liknar 

innehållet det som inom Metsä Group kallas för sustainability och inom SCA för hållbarhet. 

Stora Enso betonar i sitt arbete det sociala ansvaret som företaget har för samhället och detta 

innehåller också miljömässigt CSR. Metsä Group har intagit en annorlunda perspektiv då de 

pratar om (corporate) sustainability som i deras fall mest fokuserar på miljöpåverkan och 
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andra miljömässiga faktorer som företaget tar hänsyn till i sin verksamhet och utveckling. En 

anledning till detta kan vara det att Metsä Group inte har verksamhet utanför EU, vilket 

betyder att sociala aspekter kan vara enklare att inkludera i den allmänna verksamheten. SCA 

i sin tur pratar om hållbarhet som enligt det empiriska materialet visade sig betyda samma sak 

som sustainability i Metsä Group och miljömässiga aspekter av CSR ur en teoretisk synpunkt.  

Forskare som Werther och Chandler (2006), Horrigan (2010) och Dicken (2007) visar dock 

att miljömässiga aspekter är en del av CSR, vilket skulle stödja användning av begreppet CSR 

i de undersökta företagen. En anledning till att företagen hellre pratar om sustainability i 

stället för CSR kan vara att de agerar inom skogsindustrin som är mycket resurskrävande och 

har en stor miljöpåverkan. CSR kopplades snarare till företagets sociala ansvar, som i detta 

fall betydde endast de sociala effekter som företaget kan påverka. Detta trots att begreppet 

CSR också innebär ekonomiska och miljöaspekter (CSRguiden, 2014). Vid 

intervjusituationen med SCA sa intervjupersonen att de hellre använder sig av begreppet 

hållbarhet som inbegriper de tre områdena ekonomiska, sociala och miljöaspekter, som också 

anses tillhöra CSR, men även styrningsfrågor.  

Werther och Chandlers (2006) beskrivning av ekonomiska, juridiska, och villkorande 

aktiviteter stämmer med CSR-tänkandet i de undersökta företagen. Alla intervjupersoner tar 

upp betydelsen av dessa fyra aspekter när de pratar om vad CSR, eller hållbarhet, betyder för 

företaget. Företagen säger att CSR kan öka konkurrenskraften gentemot andra aktörer på den 

globala marknaden, vilket i sin tur kan leda till ekonomisk nytta. Exempelvis sa 

intervjupersonen från SCA att en anledning till att företaget implementerat CSR är att det 

skapar mervärde för aktieägarna. Personen nämnde också att investerare letar efter företag 

som agerar etiskt, så på detta sätt uppfylls ekonomisk nytta och företagens vilja att agera 

etiskt. Juridiska synpunkter var till exempel olika slags EU-direktiv som intervjupersoner 

nämnde som påverkar CSR-arbetet. Företagen måste följa de lagar och regler som ställts av 

Europeiska Unionen eller Finland respektive Sverige beroende på var de har sitt huvudkontor. 

Därutöver måste de naturligtvis följa regleringen i de länder de har verksamhet i. Men till 

exempel Stora Enso nämner att även om företaget har verksamhet runt om världen så har 

företaget bestämt sig för att följa enstaka regler och den CSR-vision som gäller för all dess 

verksamhet oberoende av geografiskt läge. Detta visar att företaget vill engagera sig mer än 

vad som krävs av reglering. De undersökta företagen har lång historia i Sverige och Finland 

och har länge följt den reglering som dessa nordiska länder ställt, och de har valt att 

implementera CSR enligt dessa regler i hela verksamheten som sker i andra länder också. 

Detta visar att företagen påverkas av deras historia i nordiska länder och av det sätt som det 

agerat på den nordiska marknaden. Även om de expanderat till länder med mindre krav på 

CSR så påverkar deras rötter i nordiska länder hela verksamheten. 

Etiska aktiviteter tas upp i teoriavsnittet men de kopplades till sociala aspekter av CSR. 

Villkorande aktiviteter betyder i denna studie all CSR som de undersökta företagen har 

implementerat eftersom det varit nödvändigt för företagen för att ens ha en möjlighet att agera 

på marknaden. Externa krav på CSR är så omfattande att genom att tillämpa CSR möjliggör 

företagen också sin verksamhet och företagens framtid. CSR är dels frivilliga aktiviteter som 

företagen genomför på sitt eget initiativ och dels nödvändiga åtgärder till följd av lagar eller 

hårda externa krav. Detta stödjer synsättet som presenteras av Horrigan (2010), att CSR är 
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mycket mer än bara de lagskrivna regler som företag måste följa eller frivilliga aktiviteter som 

är fullständigt isolerat från annan affärsverksamhet. 

Skogsindustrin är en traditionell industri som har lång tradition. Ändå måste företag inom 

denna industri möta allt större krav gällande ansvarsfullt och hållbart företagande. 

Skogsindustrin grundar sig på nyttjandet av förnybara naturresurser, om företaget lyckats 

integrera hållbarhetstänkandet i verksamheten. Det kan vara en av anledningarna till det att de 

undersökta företagen ser CSR-arbetet som en viktig del av deras affärsverksamhet. Som 

Werther och Chandler (2006) visar måste företag inom vissa industrier engagera sig mer i 

CSR-tänkandet än andra och inom industrier som använder mycket resurser blir detta allt 

viktigare. De undersökta företagen betonar att CSR och hållbart miljöansvar är nödvändigt för 

företagen att agera långsiktigt och lönsamt. Situationen inom skogsindustrin visar sig vara 

sådan att utan CSR blir det omöjligt att agera i långa loppet enligt intervjupersonerna. 

Resurseffektiviteten har blivit en av drivkrafterna i alla de undersökta företagen då detta krävs 

genom både interna och externa påverkansfaktorer.  

  

5.2 Strategiskt synsätt på CSR och implementeringsprocesser 

CSR är strategiskt sett en viktig verksamhet och har implementerats i företagens 

affärsstrategier och strategiska processer från början i alla de undersökta företagen. Enligt 

Van Tulder och van der Zwarts (2006) modell om strategiska CSR-synsätt liknar 

verksamheten i alla de undersökta företagen ett proaktivt synsätt på deras CSR-arbete. 

Kommunikationen utvecklas och förbättras kontinuerligt mellan företag och intressentgrupper 

och den är både ut- och inåtriktad, det vill säga går från företaget till omgivning och vice 

versa. Företagen syftar till att öka ekonomisk effektivitet och mervärde till deras ägare, men 

detta genomförs via hållbara åtgärder som svarar på omgivningens krav om ansvarsfullt och 

etiskt företagande. Som nämnts i teoriavsnittet innebär ett proaktivt synsätt att dessa (CSR) 

frågor inkluderas i företagets verksamhetsprocesser redan från början och externa intressenter 

kan ha en påverkan på dem. Alla tre företagen siktar på att skapa en djupare intressentdialog 

mellan företag och dess interna och externa intressenter för att få fram relevant information 

om intressenternas föreställningar kring ansvarsfull verksamhet och framtida utveckling. I 

dagens samhälle har externa krav blivit allt mer omfattande, vilket har lett till att även 

certifiering av skog och uppföljning av virke och annan miljöpåverkan har blivit ännu 

viktigare. De undersökta företagen har implementerat styrningssystem och CSR-strategier för 

att kunna besvara ekonomiska krav och krav från sociala intressenter som Horrigan (2010) 

visade som externa påverkansfaktorer samt hitta en balans mellan effektivitet och etiska 

frågor som enligt van Tulder och van der Zwart (2006) är viktiga för att kunna uppnå en 

långsiktig ekonomisk och ansvarsfull hållbarhet.  

Det är också typiskt för det proaktiva synsättet att företaget har ett brett externt CSR, 

vilket de undersökta företagen visade sig att ha. Detta betyder bland annat frivilliga 

aktiviteter, transparens i verksamheten, integritet och affärsverksamhetens engagemang i 

samhället (se bilaga 2). En anledning till att deras synsätt liknar vad som ingår i det teoretiska 

ramverket för proaktivt synsätt kan vara de externa påverkansfaktorer som alla undersökta 

företag tog upp vid intervjusituationerna. Inom skogsindustrin och på den globala marknaden 

är externa krav så stora och omfattande att företagen har svårt att få vettiga kunder och 
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affärsverksamhet om de inte engagerar sig i ansvarsfullt och hållbart företagande. Den globala 

effekten är så stor att även dessa företag som börjat inom nordiska marknaden, dock med allt 

mer global verksamhet, påverkas mycket. Som van Tulder och van der Zwart (2006) visar 

innehåller proaktivt synsätt en kontinuerlig dialog och interaktion mellan företagets interna 

och externa aktörer. Metsä Group har pågående samarbete med WWF Finland för att kunna 

byta relevant information och komma på nya och mer hållbara lösningar gällande deras 

miljöarbete och produktionens påverkan på den omgivande miljön. Interaktivt agerande, det 

vill säga dialogen mellan företag och omgivande samhället, är en av viktigaste faktorerna i det 

proaktiva synsättet på CSR enligt van Tulder och van der Zwart (2006). De undersökta 

företagen har implementerat olika system och skapar nya procedurer för att kunna förbättra 

denna interaktion. De undersökta företagen använder CSR som en möjliggörande faktor i sin 

verksamhet, vilket syftar på den offensiva stilen på CSR såsom visades av Werther och 

Chandler (2006). 

Metsä Group och Stora Enso betonar de långa traditioner som gäller inom skogsindustrin 

gällande uppföljning av virke. Detta betyder att uppföljningen länge har varit en integrerad 

del av företagens och industrins verksamhet. En anledning till att företagens synsätt liknar ett 

proaktivt synsätt kan vara att de agerar inom en industri som kräver hållbara lösningar och 

långsiktig resurseffektivitet för att kunna bibehålla produktionen och fortsatt bedriva en 

lönsam verksamhet. De undersökta företagen agerar globalt, men i olika utsträckning. Till 

exempel har Metsä Group verksamhet endast i Europa, vilket ställer vissa grundläggande krav 

för hela verksamheten. Utifrån detta perspektiv kan det vara enklare för företaget att följa 

CSR. EU:s lagar och regler gäller i alla de länder företaget är verksamt i, vilket inte är fallet 

för SCA och Stora Enso. Dock har företagen påpekat att miljöansvar är integrerat i deras 

verksamhet, men utmaningar med implementering kan antas vara annorlunda i förhållande till 

Metsä Group. 

Horrigans (2010) teori om implementering av CSR visade sig vara mycket relevanta och 

aktuella. De undersökta företagen har omfattande implementeringsprocesser som styrs och 

kontrolleras ständigt. Alla företag publicerar en CSR- eller hållbarhetsrapport där alla 

miljömål årligen redovisas, mäts och följs upp. Vad gäller Stora Enso så görs detta 

kvartalsvis. Certifiering av virke är viktigt för alla företag, dock är procentdelen av certifierat 

trä över 80 % för Metsä Group, vilket är världsledande inom denna industri. Som diskuterats 

tidigare är kommunikation med interna och externa intressenter av stor vikt för företagen. 

Företagen organiserar olika kampanjer och projekt för att kunna öka transparensen och 

förbättra extern CSR-kommunikation. 

 

5.3 Push-faktorer bakom CSR-arbetet 

Alla undersökta företag nämnde att affärsverksamheten inte skulle vara möjligt utan att ta 

hänsyn till miljön, som i denna studie kallas för CSR-aktiviteter. Vart och ett av företagen 

anser att både externa och interna påverkansfaktorer är viktiga då företagen fattar beslut om 

dessa frågor, men de externa faktorerna verkar ha lite större inverkan på företagen. Dessa 

faktorer kan anses stå som push-faktorer bakom de undersökta företagens initiativ att arbeta 

med CSR. Werther och Chandler (2006) säger att konsumenten är den viktigaste externa 

påverkansfaktorn som företag måste ha i åtanke då det utvecklar sin affärsverksamhet. Det 
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empiriska materialet visar att detta påstående stämmer. Konsumenterna är inte den enda 

externa påverkansfaktorn som ställer krav på företagen. Werther och Chandler (2006) delar in 

externa intressenter i två grupper; ekonomiska och sociala.  

Ekonomiska intressenter täcker kunder, kreditgivare, distributörer och leverantörer. Till 

exempel berättade intervjupersonen från Metsä Group att deras företagskunder också har sina 

egna CSR-krav som de ska följa, vilket i sin tur även påverkar Metsä Groups verksamhet. 

Utan aktiv CSR blir det omöjligt för företaget att få stora kunder som ger bra 

affärsverksamhet. Vidare leder detta till att om företaget inte uppfyller de krav som dess 

kunder ställt måste det börja sälja sina produkter till regioner där människor inte bryr sig om 

hållbart företagande eller resursers ursprung och kvalitet av produkter. SCA:s intervjuperson 

säger att aktivt CSR är som ett livsvillkor då det hjälper företaget få nya investerare och 

medarbetare. Medarbetare och kunder vill arbeta med företag som har kontroll över sina 

leverantörskedjor och har trovärdiga leverantörer. Kunder vill också uppfylla sina egna 

hållbarhetskrav, vilket har stor inverkan på deras affärsverksamhet. Konsumenter är inte redo 

att betala mer för hållbara produkter men ändå brukar de välja den hållbara produkten från en 

vald priskategori enligt intervjupersonen från SCA. Dessa frågor har blivit allt viktigare på 

den globala marknaden, vilket gör det att företagen måste engagera sig. Intervjupersonen från 

Metsä Group säger att CSR är en ”must be” för företag som vill lyckas på marknaden. Kunder 

och konsumenter på den nordiska och europeiska marknaden blir allt mer medvetna om dessa 

frågor. Stora kunder är ofta globala aktörer då den nordiska marknaden är relativt liten för 

denna sorts industri. Stora Enso betonar också konsumenternas betydelse och tar upp 

konsumenternas förändrade behov som företaget måste möta på ett hållbart sätt. För Stora 

Enso har CSR blivit den centrala drivkraften bakom affärsverksamheten för att kunna svara på 

alla de krav som konsumenter och andra externa intressenter ställer.  

Sociala intressenter är andra aktörer i företagets omgivning såsom stat och icke-

vinstdrivande organisationer. De undersökta företagen agerar globalt men har sina 

huvudkontor i Finland och Sverige. Intervjupersoner, de Geer et al (2009) samt Panapaan et al 

(2003) påminner att i nordiska länder finns statliga lagar och regler som är relativt strikta och 

påverkar graden av CSR som företag av juridiska skäl måste implementera. EU ställer sina 

krav på CSR och dessa krav kompletteras med reglering av den finska och svenska staten. 

Intervjupersonen från Metsä Group berättade att det också är av stor vikt att agera hållbart 

speciellt nu när det externa trycket har så stor påverkan. Miljöföreningar i företagets 

omgivning gillar inte att företaget avverkar skog, vilket på sitt sätt påverkar företagets vilja att 

öka andelen certifierat virke i framtiden. Olika certifieringssystem är ett bra exempel på 

externa påverkansfaktorer som kan kopplas till sociala intressenter. De organisationer som 

upprätthåller dessa certifieringssystem påverkar företagens CSR-arbete genom att styra de 

standarder och krav som krävs. Omgivningens krav beror dock på det geografiska läge 

företaget är verksamt i och Horrigan (2010) visar att regler och krav är mycket 

kontextberoende och varierar mellan geografiska regioner. Alla företag har sina huvudkontor i 

Sverige och Finland samt har en stor del av sin verksamhet inom Europa. Detta kan påverka 

den grad företagen har engagerat sig i CSR. Europeiska Unionen ställer i allt större 

utsträckning vissa krav till arbetet och som nämnts har Finland och Sverige strikta regleringar 
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gällande ansvarsfullt företagande. Företag som har verksamhet utanför Europa möter då 

mycket olika krav på sin verksamhet.  

Image och varumärke påverkas av hur företaget agerar på marknaden. Enligt Horrigan 

(2010) skapar ett hållbart företag ekonomisk nytta för sina intressenter samtidigt som det tar 

hänsyn till dess omgivning. Stora Enso, Metsä Group och SCA håller med Horrigans 

påstående och intervjupersonerna i alla företag tar upp att vinster kan förloras eller minskas 

om företaget agerar icke-ansvarsfullt i sina intressenters ögon. Alla tre företag betonar 

betydelsen av företagsimage för verksamheten och hur det påverkas av företagens val av 

CSR-aktiviteter. Enligt Metsä Group har miljöfokus blivit en livsbetingelse, speciellt om 

företaget har verksamhet på den globala marknaden och inom stora länder som Tyskland och 

UK. SCA och Stora Enso visar också att aktivt och integrerat CSR har en positiv påverkan på 

företagsimage, vilket i in tur stärker deras varumärke.  

Vad gäller interna påverkansfaktorer visar Werther och Chandler (2006) att 

organisatoriska intressenter såsom anställda, aktieägare och de fackföreningar som 

kontinuerligt samarbetar med företaget är viktiga. För Stora Ensos del ses CSR som en 

konkurrensfaktor som kan skapa konkurrenskraft gentemot andra företag på marknaden. Till 

exempel skapar förbättringar i energi- och resurseffektivitet ekonomisk nytta för företaget och 

dess ägare, vilket av denna anledning stödjer interna påverkansfaktorer i CSR-arbetet. Detta 

är dock starkt kopplat till externa påverkansfaktorer som skapar efterfrågan på ansvarsfullt 

företagande. Så det kan sägas att det finns ett starkt samband mellan interna och externa 

faktorer. Metsä Group i sin tur har redan nämnt samarbetsprocessen med WWF Finland. Alla 

tre företagen anordnar också olika evenemang med intressenter. Denna intressentdialog syftar 

också till att främja proaktivt synsätt på CSR inom dessa företag. Metsä Group avviker från 

andra företag på ett sätt. Koncernen ägs av finska skogsägare genom andelslag Metsäliitto ry, 

vilket betyder att företagets framgång i framtiden beror på hur bra dess ägare brukar 

företagets viktigaste råvara, nordisk skog. Detta kan möjligen leda till att det interna initiativet 

blir lite viktigare i deras fall i förhållande till andra undersökta företagen. 

Det är klart att CSR gynnar dessa tre företag, och ur deras synvinkel skapar detta 

konkurrenskraft, speciellt på den globala marknaden. Företagen har gjort omfattande CSR och 

hållbarhetsinvesteringar och visar tydlig deras vilja att integrera det i den generella 

affärsverksamheten. Alla företag vill bli bättre på dessa frågor och anser att CSR blir allt 

viktigare i framtiden, speciellt ur EU-perspektivet. Detta beteende visar att de undersökta 

företagen har anammat den offensiva stilen att se på CSR, presenterat av Werther och 

Chandler (2006). Med andra ord är CSR mer än bara åtgärder för att undvika kritik från 

omgivningen. Som sagt är företagen verksamma inom skogsindustrin som utnyttjar stora 

mängder naturresurser från skog och vatten till energi. Kanske är det av denna anledning inte 

möjligt för de undersökta företagen att anamma en mer defensiv stil på sitt CSR-arbete. 

Företagen pratade om att skapa nya hållbara innovationer för att kunna svara på de förändrade 

kraven från samhället och den defensiva stilen uppmuntrar inte till innovativt tänkande 

(Werther & Chandler, 2006). Sammanfattningsvis kan det sägas att strategiskt eller 

ekonomiskt sett är det inte klokt att agera ohållbart inom den marknaden företagen har 

verksamhet i. 
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6. SLUTSATSER 

 

CSR skapar utmaningar i nästan alla de undersökta företagen. Det är dock svårt att säga vilka 

utmaningar som är helt relaterade till generell affärsverksamhet respektive CSR. I denna 

studie blev resultatet mellan de undersökta företagen relativt lika. Detta kan bero på ett flertal 

saker, men faktumet att alla företag är medlemmar i Europeiska Unionen har påverkat 

betydligt. Nationell reglering är också mycket strikt i båda länder. Betydelsen av externa 

påverkansfaktorer är tydlig. Företagen anser att det är omöjligt för dem att agera på den 

befintliga marknaden utan CSR för att konsumenter och andra externa intressenter ställer så 

strikta krav på verksamheten. Syftet med studien var att undersöka varför företagen valt de 

strategiska synsätt på CSR som de valt. Företagens strategiska synsätt på CSR liknar det 

proaktivt, vilket betyder att CSR är en integrerad del av affärsverksamheten och 

implementeringen sker i början av verksamhetsprocesser. 

Företagen har mött olika slags utmaningar när de börjat implementera CSR-strategier i 

sin verksamhet. Några variationer i implementering av CSR mellan företagen kan påvisas 

men generellt sett liknar implementeringsprocesserna varandra.  Olika styrningssystem har 

skapats för att kunna följa implementeringen och säkerställa dess framgång i företagen. CSR 

var en central och strategisk utgångspunkt i samtliga undersökta företag och strategiska 

skillnader mellan Finland och Sverige framkom inte. Detta kan bero på de relativt lika 

utgångspunkter som intervjupersonerna tog upp vid intervjusituationerna, såsom reglering och 

medvetna kunder. De undersökta företagen också har en global verksamhet som har sin 

inverkan på verksamhet. Alla företagen har implementerat omfattande CSR-strategier, en 

anledning till detta kan vara att det förbrukas mycket resurser inom skogsindustrin och 

tillräckliga resurser i framtiden är ett aktuellt diskussionsämne då mindre resurser måste räcka 

till flera människor.  

Det proaktiva synsättet på CSR innehåller bl.a. kontinuerlig interaktion med externa 

intressenter. Betydelsen av externa och interna påverkansfaktorer har varit stor och företagens 

verksamhet på den globala marknaden har varit en av de viktigaste påverkansfaktorerna. De 

externa intressenterna var också en av de viktigaste anledningarna till att företagen börjat 

tillämpa CSR-strategier. Inom den resurskrävande skogsindustrin kan ett proaktivt synsätt 

vara ett ”must be” för företagen. Global verksamhet styr de undersökta företagens synsätt på 

CSR, men den lokala historian, det vill säga deras nordiska rötter, har också en betydande 

inverkan på de sätt företaget valt att agera. Företagen påverkas av den globala marknaden men 

samtidigt påverkar företagen den globala marknaden genom sitt nordiska exempel på hållbart 

förhållningssätt gällande miljömässigt CSR. 

 

6.1 Fortsatt forskning 

Företagsansvar förändras kontinuerligt och söker sin plats inom olika geografiska regioner, 

men också på den globala marknaden. Företag agerar i allt större utsträckning i fler länder och 

tar hand om långa leveranskedjor med många underleverantörer. Dessa leveranskedjor går 

ofta över landsgränser och finns då i olika länder och geografiska regioner med olika 

regionala karaktärer, vilket kan leda till mycket varierande CSR-förhållanden och synsätt 

inom dessa regioner. Det empiriska materialet av denna studie visar att det är ytterst viktigt 
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för företag att kunna kontrollera och styra dessa leveranskedjor, så för vidare forskning 

föreslås en forskning om globala leveranskedjor och hur olika geografiska lägen kan påverka 

dessa kedjor i deras olika faser.  
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BILAGA 1 - Intervjuguide 

 

Namn: 

Position i företaget: 

Företaget: 

Datum: 

 

 

Företagets sociala ansvar (CSR) 

- Vad betyder CSR för företaget? 

- Hur viktigt är CSR för företaget? 

- Varför arbetar/arbetar inte företaget med CSR? 

 

Praxis och utveckling av CSR 

- Hur arbetar företaget med CSR? 

- Hur syns ansvarigt agerande i praktiken? 

- Hurdana (konkreta) mål eller riktlinjer har företaget satt på sin CSR-verksamhet? 

- Hur dokumenteras, följs och mäts ansvarig verksamhet? 

- Hur redovisas ansvarighet till olika intressentgrupper inom och utanför företaget? 

 

Strategiskt CSR 

- Hur väsentligt är det att mäta och utveckla CSR strategiskt sett? 

- Hur har hänsyn tagits till interna CSR modeller och externa krav från omgivning i företagets 

helhetliga affärsstrategi? 

- Hur säkerställs det att hållbar styrning av leveranskedjor förverkligas? 

- Vilka planer har företaget för framtiden gällande ansvarigt företagande? 

 

Utmaningar och möjligheter 

- Hurdan påverkan har CSR och hållbart agerande haft på företagets affärsverksamhet? 

- Hurdana (praktiska) utmaningar har CSR skapat i företaget? 

- På vilket sätt kan CSR skapa konkurrenskraft eller nya möjligheter på marknaden för 

företaget? 
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BILAGA 2 – Fyra strategiska synsätt till CSR. Van Tulder och van der 

Zwart, 2006. 

Inactive Reactive Active Pro-/interactive 

Corporate self-

responsibility 

Corporate social 

responsiveness 

Corporate social 

responsibility 

Corporate societal 

responsibility 

Inside-in Outside-in Inside-out In/outside-in/out 

Doing things right Don’t do things wrong Doing the right things Doing the right things right 

Doing well Doing well and doing good Doing good Doing well by doing good  

Just do it Just don’t do it Do it just Just do it just 

Efficiency Equity/Ethics Effectiveness 

Utilitarian motive: 

profit maximization 

Negative duty approach: 

quarterly profits and 

market capitalization 

Positive duty or virtue 

based: values (long term 

profitability) 

Interactive duty approach: 

medium term profitability 

and sustainability 

Indifference Compliance Integrity Discourse ethics 

Business and society management Business in Society 

Management 

Business-Society 

Management 

Trust me Prove it to me Involve/engage me; join me 

 

PR Brochures 

Press releases 

Sponsoring 

Transparency 

Accountability 

Corporate citizenship 

Corporate philanthropy 

Corporate volunteering 

Business-Community Involvement (BCI) 

Economic Responsibility 

[Wealth oriented] 

Narrow (internal) CSR 

Social Responsibility 

[Welfare oriented] Broad 

(external) CSR 

IntegrityIntegrit

y 
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