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Förord 
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra respondenter som ställt upp och givit oss 

ovärderlig information till denna uppsats. Vidare vill vi tacka vår opponent som givit oss 

värdefulla synpunkter och konstruktiv kritik under processens gång. Ett sista tack går till vår 

handledare Curt Scheutz som har kommit med goda råd och varit tillgänglig för handledning 

under denna period. 

 

 

Södertörns Högskola, januari 2006 

                                                                                             Maja Vuleta, Carolina Lindholm
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Sammanfattning 

Statliga företag i Sverige agerar på en konkurrensutsatt marknad och har dessutom viktiga 

samhällsfunktioner.  Statliga företag agerar idag på samma marknadsmässiga villkor som 

privata företag. Dagens globala företagsklimat har bidragit till ökad konkurrens, snabbare 

tillgänglighet till information och större rörlighet när det gäller förflyttning av varor och 

tjänster. Detta har gjort att företag också blir mer granskade än tidigare och att fler 

utomstående intressegrupper ställer krav på dem. Ett krav som ökat på senare år handlar om 

att företag ska ta ett större etiskt och socialt ansvar. Detta har därför blivit en allt mer 

prioriterad fråga för företagsledare i Sverige och internationellt. Kraven som ställs på 

företagen kan i många avseenden vara motstridiga då de exempelvis förväntas bedriva lönsam 

verksamhet samtidigt som de ska agera ansvarsfullt och tänka på miljön. Att ignorera kraven 

på socialt och etiskt ansvarstagande kan bli kostsamt och innebär en ökad svårighet att skapa 

legitimitet från sin omgivning.  

 

Vattenfall och Vin & Sprit ät två statliga företag som konkurrerar både på den svenska och på 

den internationella marknaden. De har många olika krav på sin verksamhet då de har på 

uppdrag av svenska staten att bedriva en affärsmässig verksamhet, har ett stort samhällsansvar 

och ska aktivt medverka till ett hållbart samhälle. För Vattenfall handlar det om hållbara 

lösningar när det gäller energi och miljö och för Vin & Sprit handlar det om att värna om 

folkhälsan och minska alkoholberoendet. Detta är krav som inte alltid går ihop och har därför 

kritiserats. För att lyckas erhålla legitimitet från sin omgivning måste dessa företag ta hänsyn 

till de värderingar, trender och regler som råder i samhället och visa följsamhet gentemot 

omgivningens krav. Dessutom kan de koppla isär olika verksamheter för att rikta fokus på 

olika delar av verksamheten. Ett annat sätt att nå legitimitet handlar om att kommunicera, 

prata och tydligt visa på vad man gör och vad man står för. Detta är olika sätt för 

organisationer att nå legitimitet som härrör från teorier inom nyinstitutionalismen.
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1. Inledning 
 
Svenska staten är en av de största företagsägarna i Sverige och äger helt eller delvis omkring 

60 bolag. Flera av dessa bolag tillhör Sveriges största företag. Merparten konkurrerar idag på 

marknadsmässiga villkor och har dessutom viktiga samhällsfunktioner; som Posten, Apoteket, 

Samhall med flera. Några konkurrerar också på den internationella marknaden, som Vattenfall 

och Vin & Sprit AB (www.riksrevisionen.se). Statliga företag agerar på marknadsmässiga 

villkor och påverkas, precis som andra företag, av den globala världshandeln som bidragit till 

en allt hårdare konkurrens mellan olika företag. 

 

1.1 Problembakgrund 
 
Företagens roll i samhället 

Den ökade konkurrensen, större rörlighet och tillgänglighet till information gör företag mer 

sårbara än tidigare och har gjort att fler företag måste lägga större resurser på sådant som inte 

tillhör själva affärsverksamheten (DN, 050416, debatt). Organisationer blir idag mer bevakade 

och granskade än tidigare. Organisationer får sinsemellan allt mer insyn i varandras 

verksamheter och antalet grupper och intressenter som ställer krav på företag och vill ha 

uppmärksamhet ökar successivt (Brunsson, 1989). Kraven kommer från flera olika håll, som 

det politiska systemet, fackföreningar, frivilligorganisationer och framförallt från marknadens 

aktörer; konsumenter, investerare och kapitalförvaltare. Kraven är olika beroende på vilken 

intressegrupp det är som riktar dem mot företagen. Fackföreningar verkar för, enligt deras 

mening, acceptabla arbetsförhållande. Kraven från det politiska systemet handlar ofta om 

sysselsättningsfrågor men även om skattefrågor och miljöfrågor. Marknaden ställer krav på 

företagen att redovisa vinst vilket innebär avkastning på investerat kapital. Vid sidan av dessa 

intressegruppers krav har även konsumentgrupper och andra samhällsgruppers krav på etiskt 

och socialt ansvarstagande vuxit den senaste tiden. Allt fler företag arbetar därför med etiska 

och sociala frågor som mänskliga rättigheter, miljöfrågor med mera eftersom omgivningen 

förväntar sig det. Organisationer ställs inför många motstridiga krav. De förväntas bedriva en 

effektiv verksamhet för att bli framgångsrika och överleva. De förväntas också uppfylla ett 

flertal krav som omgivningen ställer på dem. Det är inte heller alltid så att omgivningens krav 

stämmer överens inbördes. Organisationer kan därför behöva anpassa sig till motstridiga 

externa krav. Organisationer som visar att de uppfyller krav som ställs på dem ifrågasätts inte 

på samma sätt som andra organisationer och får därmed legitimitet från sin omgivning. 

(Holmblad, Brunsson, 2002). Att ignorera kraven på socialt- och etiskt ansvar kan bli 
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kostsamt. Dålig publicitet kan leda till att företaget blir uthängt i media, till exempel för att ha 

använt sig av barnarbete i sin leverantörskedja (www.dagensmiljo.idg.se).  

 

Efter att Kofi Annan 1999 lanserade Global Compact där han vädjade till hela världens 

företagsledare att de tillsammans skulle främja ett socialt och miljömässigt ansvarstagande, 

har begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) vunnit acceptans runt om i världen.  

(www.unglobalcompact.se). År 2002 införde Sveriges statsminister Göran Persson en 

nationell motsvarighet till Global Compact, nämligen Globalt ansvar. Globalt Ansvar syftar 

till att främja svenska företags arbete för mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsvillkor, 

bekämpande av korruption och en bättre miljö. Den svenska staten, företag och organisationer 

har tagit det sociala och etiska ansvarstagandet på allvar. Konsulter och andra 

frivilligorganisationer arbetar för regelverk och lagar som ska få företag att ta större etiskt och 

socialt ansvar (www.nsmiljo.idg.se/2004-11-17). 

 

Kraven på socialt- och etiskt ansvarstagande har spridits över hela världen genom olika 

internationella organisationer som FN, EU m.fl. Dessa organisationer har skapat olika normer 

på området. För företag som är internationellt etablerade kan kraven se olika ut på olika 

marknader då krav som är kopplade till den nationella arenan inte alltid stämmer överens med 

de krav som gäller på den internationella marknaden (DN, 050416, debatt). Företag som inte 

tar hänsyn till frågor om mänskliga rättigheter, etik och miljö kan i dagens snabba 

informationssamhälle förlora sin trovärdighet och legitimitet. Och utan legitimitet blir det i 

längden svårt att skapa resurser, bidrag och aktievärden. Detta i sin tur bidrar till minskade 

konkurrensfördelar. Privata företag, liksom statligt ägda företag, måste hantera många olika 

värderingar i samhället och producera resultat i form av tjänster och varor. För att lyckas med 

detta måste de få stöd och legitimitet från sin omgivning. (Brunsson, 1986). För statligt ägda 

företag är kraven på lönsamhet desamma som för andra företag på marknaden. Men förutom 

kraven på lönsamhet har de också en samhällsfunktion och skall dessutom hålla en hög etisk 

standard och vara med om att utveckla ett hållbart samhälle enligt Global Compact 

(www.regeringen.se). Vattenfall och Vin & Sprit är två svenska företag som är ägda av staten 

och har många olika krav på sin verksamhet. Båda företagen har ett uppdrag av svenska staten 

att bedriva en affärsmässig verksamhet, dessutom har de ett stort samhällsansvar och ska 

aktivt medverka till ett hållbart samhälle. För Vattenfalls del handlar det om att medverka till 

hållbara lösningar när det gäller energisystemet och för Vin & Sprit handlar det om att värna 

om folkhälsan och att minska alkoholberoendet (www.vattenfall.se, www.vin&sprit.se). 



 7

Vattenfall har fått kritik från flera håll, bland annat media, då hälften av företagets vinst 

kommer från den tyska verksamheten. Detta eftersom villkoren på den tyska marknaden anses 

gå emot den svenska miljöpolitiken. Riksrevisionen har kritiserat Vattenfall och statens 

styrning av bolagets utländska expansion. I Riksrevisionens rapport kritiseras Vattenfall på ett 

flertal punkter som att de har fokuserat för mycket på affärsmässighet framför att bidra till 

svenska miljö- och energipolitiska mål. Vidare har de kritiserat Vattenfall för att ha satsat på 

energiproduktion av det slag som riksdagen beslutat att undvika i Sverige. Dessutom kritiseras 

regeringens styrning av Vattenfall för att de ej haft tillräckligt tydlig styrning av bolaget för 

att undvika risken att bolagets verksamhet i Tyskland uppfattas stå i betydande motstridighet 

till svensk miljö- och energipolitiska mål och kan därmed riskera den svenska energi 

politikens trovärdighet, enligt riksrevisionens rapport (www.riskrevisionen.se). Kraven på Vin 

& Sprit handlar främst om främjandet av en sund dryckeskultur bland befolkningen. Bolaget 

har ifrågasatts av media och politiker eftersom det i en starkt konkurrerande bransch inriktar 

sig på marknadstillväxt för att vinna konsumenter samtidigt som det ska verka för att 

förekomsten av alkoholskador minskar. Vin & Sprit har också kritiserats starkt för korruption 

och brist på riktlinjer vid representation. Dessa två företag anser vi ha motstridiga krav på sig 

när det gäller det sociala och etiska ansvarstagandet och lönsamhetskraven, vilket är 

anledningen till att vi valt ut dem för denna uppsats. 
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Modell 1: Företag och omgivning i samspel 

Med vår egen modell vill vi utifrån bakgrunden på ett förenklat sätt visa organisationers 

situation på marknaden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
1.2 Frågeställning 
Hur lyckas statligt ägda företag få legitimitet från sin omgivning när det gäller motstridiga 

krav på socialt- och etiskt ansvarstagande?  

 
 
1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och förklara hur statligt ägda företag hanterar 

motstridiga krav från omgivningen i form av socialt- och etiskt ansvarstagande ur ett 

nyinstitutionellt perspektiv. 

Lönsamhet Lagar & regler Etik, moral, socialt 
ansvar 

Kvalitet och pris 

Aktieägare  Staten och andra 
reglerare 

Frivilligorganisationer, t.ex 
Global Compact, allmänna 
opinionen, media med flera.

Konsumenter  

Företaget agerar gentemot de olika kraven för att skapa legitimitet och 
förbli konkurrenskraftiga 

Företaget 

KRAV 

Företagets hemmamarknad Företagets internationella marknad 
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1.4 Disposition  
 

Kapitel två behandlar den teori som ligger till grund för uppsatsen och inleds med 

forskningsfronten inom området om företags sociala och etiska ansvar. Sedan följer de teorier 

och begrepp som är relevanta för undersökningen. I kapitel tre redovisas metodvalet i 

uppsatsen. Kapitel fyra innehåller de empiriskt insamlade data vi har använt oss av. I kapitel 

fem går det att läsa om resultatet samt analysen av undersökningen, och slutligen följer 

slutsatser och avslutande diskussion. 
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2. Teori 
 
2.1 Forskningsfronten 
 
Forskningen kring nyinstitutionalism och särkoppling har än så länge inte kommit så långt. 

Större delen av befintlig forskning är amerikansk sådan och fortfarande finns det inte många 

svenska forskare som har fördjupat sig i ämnet. Nyinstitutionalismen har sina rötter i 

organisationsteori medan särkoppling är framsprunget ur forskningen om företags sociala 

ansvar (Corporate Social Responsibility). 

 

Forskningen kring företags sociala ansvar (CSR, Corporate Social Responsibility och CSP, 

Cosporate Social Performance) har pågått sedan 1970-talet. Den första definitionen av 

begreppet CSP gjordes 1979 av Carroll. Han beskrev det som en integration av corporate 

social responsibility, corporate social responsiveness och social issues. Alltså handlar det om 

blandningen av företags sociala ansvar, företags sociala reaktionsförmåga och sociala frågor. 

Det unika med Carrolls modell var att han skapade ett samband mellan ekonomisk tillväxt och 

sociala frågor, tidigare var dessa två helt skilda saker, men nu började man skapa bilden av att 

företag inte bara hade en social skyldighet i form av lönsamhetsskapande utan även ett rent 

etiskt ansvar. Modellen gör också gällande att företag inte bara är institutioner i ett samhälle 

utan att de två lever i en slags symbios ("The Evolution of the corporate social performance 

model", Wartick, Cochran). 

 

Näste man att behandla begreppet CSR var Bowen som var den som satte igång den moderna 

debatten om företags sociala ansvar. Detta gjorde han genom att hävda att företag måste i sin 

verksamhet handla efter de normer och värderingar som råder i samhället. Bowen såg 

företaget som en av samhällets tjänare som endast finns till för att betjäna. Samtidigt skulle 

företag agera efter den moraliska uppförandekoden som gäller i samhället och därmed vara en 

moralagent. Detta var de här premisserna som också blev föremålet för den största kritiken 

som följde ("The Evolution of the corporate social performance model", Wartick, Cochran). 

 

Ett av problemen var att det fanns de som inte trodde på att företag har någon annan 

skyldighet än att tjäna pengar. Det är företagets enda sociala ansvar. Att ett företag skulle 

kunna vara en moralagent ansåg man olämpligt då bara individer kan ta ett moraliskt ansvar. 

Nästa kritik mot Bowen idéer om företagets sociala ansvar är riktad mot hans påstående om 

att företaget endast finns till för att betjäna samhället. Preston & Post hävdar att så är fallet 
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inte alls, utan att de är två interpenetrerande system ("The Evolution of the corporate social 

performance model", Wartick, Cochran). 

 

Carrolls ursprungliga modell utvecklades av Strand 1983 i vilken han till skillnad från Carroll 

lägger fokus på reaktionsförmågan och responsen på företags mikronivå. Enligt honom 

bestäms företags ansvarsområden av samhället och företagets uppgifter är: 1) att identifiera 

och analysera samhällets förändrade förväntningar på företags sociala ansvarsområden; 2) att 

utveckla en strategi för hur man ska hantera samhällets förändrade krav; samt 3) att 

implementera lämpliga åtgärder gällande sociala frågor ("The Evolution of the corporate 

social performance model", Wartick, Cochran).  

 

Vidare forskning ser CSR som en produkt som företag erbjuder till sin målgrupp för att 

ytterligare öka sina konkurrensfördelar. Det som anses saknas i diskursen är en modell som 

integrerar vad det är som ska göras och hur det ska göras. Idén om företags sociala ansvar 

som en produkt grundar sig i att samhället är en samling av faktiska och potentiella marknader 

för de produkter och tjänster som företagen erbjuder. Därmed vill man ha sagt att alla de 

negativa och positiva sociala handlingar som utförs av företaget är en del av produktlinjen. 

Denna nya filosofi väntas skapa långsiktiga sociala fördelar för att få och behålla kunder och 

stöd från samhället. Man har arbetat fram en modell (MARM-modellen) som ska hjälpa vid 

identifiering av allmänhetens behov, önskemål och moraliska förväntningar. För att kunna 

göra detta måste man först identifiera företagets målgrupp och intressenter för att lättare 

kunna avgöra vilka sociala frågor som är viktigast för just den gruppen. MARM-modellen har 

sin grund i den kritik som tidigare riktats mot andra modeller, och fyller därmed de luckor 

som finns mellan innehåll och process (Strategis Management of the Socially Responsible 

Firm: Integrating Management and Marketing Theory, Murray & Montanari).  

 

Från det breda forskningsområdet om organisationsteori har nyinstitutionalismen växt som en 

gren. En svensk forskare i ämnet är Roine Johansson och mycket av hans forskning bygger på 

organisationsteorier från USA och då främst på forskning från Max Weber samt Frederick 

Taylor och Henri Fayol. Andra forskare som bidragit till den  nyinstitutionella 

teoribildningens etablering och utveckling i Sverige är främst de tre professorerna Nils 

Brunsson, Bengt Jacobsson, och Kerstin Sahlin-Andersson. 
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2.2 Teori – Inledning 
 
För att hantera motstridiga krav och få legitimitet från omgivningen finns det olika sätt för 

organisationer att hantera detta på. Vi har valt att använda oss av följande teoretiska begrepp 

som behandlar problematiken om hur företag hanterar motstridiga krav från omgivningen: 

särkoppling mellan olika verksamheter, hyckleri, politik och handling samt effektivitet. Dessa 

teorier presenteras i det följande med början inom nyinstitutionalismen i Sverige. 

 

2.2.1 Nyinstitutionell organisationsteori i Sverige 
 
”Förekomsten av en institution innebär att det finns ett accepterat, icke i grunden ifrågasatt, 

sätt att utföra eller förhålla sig till det institutionen omfattar”(Johansson, 2002, s 17-18). 

Inom forskningsområdet organisationsteori finns egentligen ingen samlad och övergripande 

teori. Detta beror på forskningsfältets omfattning och mångdisciplinära karaktär. Istället 

handlar det om ett antal skolbildningar som finns på området. Det finns således ingen enhetlig 

teori inom nyinstitutionalismen, utan kan istället ses som ett allmänt hållet perspektiv som 

utgör en ram där ett antal organisationsforskare bedriver sina studier.  

 
Nyinstitutionalismen inom den sociologiskt inriktade organisationsanalysen uppstod i USA 

under slutet av 1970-talet och är numera en etablerad skolbildning. Ingen av de skolbildningar 

som finns är eniga om hur man ska definiera begreppet institution och vad som är dess 

viktigaste kännetecken. Dock kan man möjligen beskriva en institution allmänt som ”en 

organiserad och etablerad struktur eller procedur, baserad på mer eller mindre för-givet-tagna- 

formella eller informella, medvetna eller omedvetna regler. Nyinstitutionalismen handlar om 

förhållandet mellan organisationer och dess omgivning som de måste anpassa sig till för att 

erhålla legitimitet och överleva. Svenskarnas syn på nyinstitutionalismen skiljer sig från den 

amerikanska då den är mycket mer processinriktad och intresseras sig särskilt för hur idéer 

om organisering skapas, sprids och tas emot i enskilda organisationer. Några begrepp som 

fick svenska organisationsforskare att ta till sig nyinstitutionella idéer handlade om 

särkopplingar (innebär att förväntande samband mellan olika förhållanden visar sig vara svaga 

eller obefintliga) och legitimitet som handling och politik som innebär två olika sätt för 

organisationer att få stöd och legitimitet från sin omgivning. Hyckleri är också en form av 

särkoppling som svenska forskare använder sig av. Förutom särkoppling har man i USA 

använt sig av begreppen effektivitet och legitimitet som handlar om att organisationer 

anpassar sig till förväntningar i sin omvärld och utgår från två amerikanska forskares artikel 
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”Institutionalized Organisations: Formal Structure as Myth and Cermony”(Meyer, Rowan, 

1977).  Detta är teorier som formats inom den svenska nyinstitutionella skolbildningen i 

kombination med de amerikanska teorierna och utgör en bas för vår uppsats. 

 

2.2.2 Särkoppling 
Särkoppling innebär att förväntande samband mellan olika förhållanden visar sig vara svaga 

eller obefintliga och är ett sätt för organisationer att hantera motstridiga krav och göra dem 

mindre känsliga för misslyckanden. Ett misstag i en del av organisationen måste inte påverka 

andra delar av organisationen. Skadorna som kan uppstå av olika anledningar kan istället 

begränsas och åtgärdas (Holmblad Brunsson, 2002). Förenklat kan man säga att det handlar 

om att organisationer kan säga en sak men göra något annat, som inte alltid stämmer överens. 

Organisationer som har liknande värderingar som de som finns i samhället där verksamheten 

bedrivs blir lättare accepterade av sin omgivning. Därför är det viktigt för många 

organisationer att visa upp för omgivningen att de delar de värderingar som de flesta har. 

Detta behöver dock inte betyda att organisationer faktiskt har dessa värderingar utan i 

praktiken kan de vara relativt svaga. Eftersom organisationer vill visa upp sig för 

omgivningen på detta sätt behöver det inte finnas särskilt starka kopplingar mellan vad en 

organisation säger att de vill göra och vad de faktiskt gör. Det kan till exempel finnas 

motstridiga viljor inom företaget och i en sådan situation vill företaget visa upp enighet utåt 

(Holmblad, Brunsson). På detta sätt kan organisationer bygga upp ”fasader av rationalitet” 

som de visar upp för omvärlden (Morgan 1986, Jacobsson 1984). Formella organisationer är 

enligt den traditionella definitionen system som består av koordinerade och kontrollerade 

aktiviteter. Men den moderna uppfattningen och definitionen av en organisation är något 

annorlunda eftersom dagens organisationer uppstår i institutionaliserade kontexter. Utöver de 

produkter och tjänster som organisationen erbjuder finns där också olika policies och 

program. Organisationer tvingas integrera vissa praktiker och procedurer som samhället i 

övrigt kräver för att de ska kunna behålla sin legitimitet. Problemet är att dessa policies och 

praktiker ofta står i konflikt med de praktiska delarna av organisationen och motverkar 

effektiviteten. För att lösa problemet skapar organisationer ett gap mellan sin formella struktur 

och de faktiska produktionsaktiviteterna. Organisatoriska strukturer uppkommer som 

avspeglingar av rationaliserade institutionella regler. Dessa regler fungerar som myter som 

företag integrerar för att skapa legitimitet, anskaffa resurser, stabilitet och för att öka sina 

överlevnadschanser. Organisationer är tvungna att implementera nya procedurer som råder för 
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tillfället för att samhället förväntar sig det. Genom de accepterade rådande rationaliserande 

koncepten når organisationen legitimitet. Dock går dessa krav ofta inte ihop med effektivitets- 

och lönsamhetskraven. För att inte förlora legitimitet eller effektivitet kopplar organisationer 

isär sin verksamhet mellan formella strukturer och praktiska aktiviteter (Meyer & Rowan). 

För organisationer är det inte tillräckligt att endast fatta beslut, de måste också agera på olika 

sätt. För att underlätta detta agerande måste beslutsfattandet vara irrationellt. Detta innebär att 

företag inte undersöker alla alternativ som finns utan tar bara ett fåtal i beaktande. Helst 

undersöks ett uppenbart bra och ett uppenbart dåligt alternativ. På detta sätt vägs inte alla 

tänkbara konsekvenser in i analysen, utan man tar endast hänsyn till de positiva 

konsekvenserna av det valda alternativet. Målen uppfinns i ett senare skede så att de passar in 

med förutsedda konsekvenser av beslutet. De formuleras alltså inte på förhand. En irrationell 

beslutsprocess kan därmed vara en förutsättning för att kunna omsätta beslut till handling. 

Inom organisationer är irrationaliteten allra mest påtaglig när det gäller stora, viktiga och 

omvälvande beslut (Johansson, Brunsson 1985). För att undvika detta när det gäller 

motsättningsfyllda omständigheter mellan besluts- och handlingsrationalitet måste 

organisationen separera tänkandet från handling genom att organisationer på olika sätt 

inskränker medlemmarnas handlingsutrymme. Det kan innebära fasta standardprocedurer (om 

uppgifterna är enkla och rutinartade), och organisationsmedlemmarnas handlingsfrihet kan 

begränsas genom skapandet av roller som bestämda beteenden och förväntningar är knutna till 

(om situationer och uppgifterna är för komplicerade för fasta rutiner). Organisationer kan 

också påverka hur medlemmarna uppfattar, tolkar och värderar sin omgivning genom att 

tillhandahålla en gemensam tolkningsram och en organisatorisk ideologi (Holmblad 

Brunsson, 2002). 

    

 Ju bättre ett företag lyckas anpassa sig till omgivningen desto större legitimitet kommer det 

att få. Ju mer legitimitet företaget får desto mer tillgångar och resurser. Men, dessa krav på 

ekonomisk rationalitet och effektivitet i produktionsprocessen kan också stå i konflikt med 

omgivningens krav. Dessa inkonsistenser kan hanteras av företag genom att den operativa 

verksamheten avskiljs från den legitimerande verksamheten. Företag består på detta sätt av 

två olika system, ett med syfte att tillhandahålla produkter och tjänster och ett annat system 

med syfte att spegla omgivningens krav och legitimera företagen beroende på vilka intressen 

som finns. Det operativa systemet kräver effektivitet och det legitimerande systemet skall på 

olika sätt avspegla intressenternas olika krav på företaget. För företagen är det därför viktigt 

att balansera omvärldens intressen. När organisationer ställs inför motstridiga krav från 
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omgivningen kan de systematiskt tillfredställa vissa krav med beslut och andra med handling. 

Handling och politik är två olika sätt för organisationer att söka stöd och legitimitet i 

omgivningen. Det kan handla om att söka stöd och legitimitet för att de åstadkommer något 

och för att det finns en överensstämmelse mellan vad man säger och gör, vilket innebär 

handling. Politik innebär legitimitetsgrundande förmåga att avspegla inkonsistenser i 

omgivningen vilket innebär att samtidigt kunna hantera flera motstridiga krav. Två 

idealtypiska organisationsformer diskuteras: den handlingsinriktade respektive den politiska 

organisationen. Det handlar om att organisationer kan vara mer eller mindre 

handlingsinriktade eller politiska. Ett exempel på extremt utpräglade politiska organisationer 

är nationella parlament som den svenska riksdagen. En handlingsorganisation kan till exempel 

vara en fabrik inom en industrikoncern (Brunsson 1989). Politiska organisationer återspeglar 

olika uppfattningar och krav som ställs på dem av olika grupper i omgivningen. Dessa 

grupper stödjer politiska organisationer av två anledningar: för att få sina egna krav 

tillgodosedda och för att de politiska organisationerna på ett rättvist sätt även tillfredställer 

andra gruppers krav (Brunsson, 1986). 

 

Politiska organisationer kan till skillnad från handlingsinriktade organisationerna generellt 

följa normerna för rationellt beslutsfattande eftersom de inte har några starka krav på sig att 

omsätta beslut i praktiskt handlande. Det är själva beslutet som är viktigt för 

legitimitetsskapande för denna typ av organisationer. Politiska organisationer kan svara på 

sökandet av politik genom att använda sig av ideologisk brist på överensstämmelse i vissa 

situationer och använda mer överensstämmande ideologier som bas för organisatorisk 

handling i andra situationer. En strategi involverar separation av politik och handling över tid. 

I vissa perioder svarar organisationer på sökandet av politik och vänder sig till en arena där 

konflikter mellan individer, politiker eller underenheter kan bli exponerade. I andra perioder 

svarar organisationer på handling. Organisationer är starka vid handling och svagare vid 

representation.  En annan strategi för att separera politik och handling är att skilja mellan 

olika frågor. Vissa frågor används för att exponera konflikter och andra för att hantera 

handling och agerande. Organisationer kan också välja mellan politik och handling beroende 

på vilken omgivning de agerar med. Vid radikala förändringar kan organisationer separera 

tänkande från handling. De upptäcker att deras omgivning förändras och förändrar då sin 

ideologi efter omgivningen (Brunsson, 1985). ”Hela” organisationer har nästan alltid både 

handling och politik som legitimitetsgrunder. Det innebär problem som inte kan lösas helt 

utan hanteras så gott det går. För att överleva som organisation måste också organisationen ha 
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stöd från sin omgivning. De är beroende av att omgivningen bidrar med olika resurser som till 

exempel pengar, personal med mera. För att få detta måste de erbjuda något i utbyte. Utbytet 

kan vara produkter eller tjänster som bara organisationen kan tillverka genom organiserad och 

samordnad handling. Organisationer söker också legitimitet genom att visa upp en 

överensstämmelse mellan de normer och värden och intressen som omgivningen har. Det 

vanligaste är då att organisationen anpassar sig och sina normer efter omgivningen. 

Organisationer kan avspegla omgivningens normer i flera olika områden. Externa normer kan 

innebära organisationens produktion av varor och tjänster som då blir säljbara på marknaden. 

Producerande organisationer skall producera produkter som efterfrågas. Externa normer kan 

också innebära att organisationer riskerar sitt stöd från omgivningen om de använder metoder 

som inte stämmer överens med vad omgivningen tycker är legitimt eller rationellt (Brunsson, 

1986). 

2.2.4 Hyckleri 
 

Som resultat av motstridiga krav och beroenden av sin omgivning har situationen förändrats 

för många företag. Organisationer måste få ökat stöd från omgivningen och måste erbjuda 

produkter som ersätter behov och intressen i omgivningen. Produkterna måste representera de 

värden och normer som finns i organisationernas omgivning. Förutom att visa upp sin produkt 

kan företag skapa stöd genom strukturer, processer och ideologier som reflekterar normerna i 

omgivningen. Bland annat genom att strukturera upp verksamheten efter externa riktlinjer 

som generellt anses vara rättvisa, effektiva, rationella, moderna och så vidare, för att få 

förståelse från sin omgivning. Organisationer gör då det som förväntas av dem enligt de 

normer och värderingar som gäller för stunden. Motstridiga krav leder vidare till ”hyckleri”, 

vilket innebär att organisationer praktiserar olika organisatoriska strukturer, processer och 

ideologier för internt- och externt bruk. Organisationer pratar för att tillfredställa ett krav eller 

behov och beslutar något som tillfredställer något annat och tillhandahåller produkter för att 

tillfredställa det tredje.  Dessa är viktiga redskap i dagens organisationer och är ett effektivt 

sätt att uppnå organisatorisk legitimitet i en värld där organisationer stöter på och omges av en 

växande mängd inkonsekventa och motsägelsefulla normer och efterfrågan (Brunsson, 1989). 

För att nå denna typ av legitimitet kan organisationer bland annat använda sig av prat. Detta 

innebär att organisationer kan beskriva situationer positivt eller negativt, beskriva sin egen 

roll, påverka sitt ansvarstagande och argumentera för beslut och åtgärder i olika situationer. 

Särskilt politiska organisationer lägger ner stor vikt på vad de säger och skriver. Ett exempel 
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är riksdagen som har som huvuduppgift att fatta beslut och prata. Detta innebär att de pratar 

på ett sätt som tillfredställer ett krav som att till exempel dela ut pengar så att ett tredje krav 

tillgodoses. Även produkter som pengar kan vara en metod eller medel för att få legitimitet i 

politiska organisationer (Johansson, 2002). Prat visar upp dem som talar och ger möjlighet att 

visa upp preciserade och ibland flera motstridiga budskap. Beslut innebär val mellan olika 

handlingsalternativ som orsakar handling. Beslutprocessen kan läggas upp så att den stärker 

eller försvagar ansvaret och den egna legitimiteten. Prat och beslut är instrument som används 

för att implementera åtgärder. De används för att kunna argumentera för olika åtgärder på ett 

sätt som passar den som skall genomföra dem. Beslutsprocessen binder genomföraren till 

beslutet och beslutet kan ge uttryck för organisationens bindning till handlingen och därmed 

dess beslut på att driva igenom åtgärdsaktiviteterna (Brunsson, 1986, s 161-162). Beslut och 

genomförande är inte alltid lika effektivt för att skapa legitimitet som prat. De är inte lika 

synliga som pratet och signalerar inte något entydigt budskap till miljön, vilket innebär att 

omgivningens tolkning är svårare att förutsäga. Endast när aktörer i omgivningen ställer krav 

på mycket specifika prestationer i form av just beslut och genomförande får dessa en 

fristående legitimitetsfunktion. Prat räcker dock inte i längden för legitimitet. Det krävs både 

prat och genomförande för att organisationsmedlemmarna ska veta vad de ska prata om. 

Pratet och agerandet måste dock inte ske av samma aktörer (Brunsson, 1989).  

 

2.2.6 Effektivitet och legitimitet 
Meyer & Rowan ifrågasätter huruvida organisationers modeller, regler och procedurer som de 

skaffar sig verkligen leder till effektivitet. De menar att det också kan handla om att 

organisationer anpassar sig till bestämmelser och förväntningar i sin omvärld. Standardisering 

har i sådana fall visat sig effektivt för organisationer som samarbetar med flera andra 

organisationer. De pratar om en formell och informell organisation. Organisationer ska vara 

accepterade och behöver därför legitimitet. Detta är ett av flera olika krav som de inte skulle 

behöva uppfylla om de enbart tänkte på produktionen. Kraven kan komma från många olika 

håll, från lagar, statsmakten och allmänheten för att nämna några. Dessa förväntar sig att 

organisationer uppträder på ett bestämt sätt. Enligt Meyer & Rowan leder nya krav till nya 

organisationer som tar hand om dessa nya krav och gör om dem till nya funktioner, regler 

eller procedurer i befintliga organisationer. Organisationer kan delta aktivt när kraven 

utformas för att nå legitimitet och ökade konkurrensfördelar. Till exempel så att de framstår 

som mer ansvarstagande än andra. Detta innebär att det blir effektivt att aktivt arbeta för att 
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skaffa sig högre legitimitet. De menar också att organisationer med hög legitimitet får det 

lättare då de kan visa upp att de uppfyller krav som ställs på dem från olika håll och dessa 

ifrågasätts inte som hos andra organisationer. De företag som anpassat sig till externa krav har 

lättare att få anslag, lån m.m. De slipper också påfrestningar som de annars hade behövt utstå. 

De får lättare att överleva. En annan aspekt som gör det värt besväret att anpassa 

organisationen till externa krav beror på hur de utvärderas. Konsumenterna kan välja om de 

ska avstå eller inte från att handla av en organisation till förmån för en annan. Ibland har dock 

kunderna inget val och ibland märks inte effekterna förrän senare. I vissa fall finns det därför 

utvärderare som granskar. (Holmblad, Brunsson,) 

Antal formella organisationsstrukturer ökar på grund av rationella institutionella regler. 

Institutionella regler och andra extrema krav fungerar som ”myter” som organisationer 

implementerar för att nå legitimitet, resurser, stabilitet och ökade överlevnadsmöjligheter. 

Organisationer som tar till sig myterna minskar också sin kontroll för att istället nå legitimitet. 

I dagens samhälle är det många organisationer som implementerar nya procedurer på grund av 

ständigt nya koncept och rådande trender. Myterna kan handla om produkter, teknologi, 

policies och program som organisationer tar efter. Detta förtroende som visas organisationer 

som har anpassat sig till kraven kallar de ”ceremoniellt”. Men anpassning till olika 

institutionella regler står ofta i stark konflikt med effektivitets kriterier. Organisationer får 

legitimitet genom isomorfism med institutionella regler. Detta innebär att organisationen är 

beroende av den följsamhet de kan visa upp gentemot omgivningen. De måsta anpassa sig till 

de rationella myter som finns i samhället samt upprätthålla ett sken om att myterna verkligen 

fungerar. Organisationer talar om effektivitet och rationalitet men ägnar sig åt ett flertal 

aktiviteter som inte bidrar till dessa begrepp.  

Meyer & Rowan diskuterar fyra olika möjligheter för organisationer att hantera motstridiga 

krav, där dock ingen anses vara särskilt bra:  

1. organisationer kan vägra att anpassa sig till externa krav. Detta gör det svårt att visa att de 

är effektiva och därmed svårt att skaffa resurser och äventyrar då hela sin överlevnad;  

2. organisationer kan tillgodose externa krav genom att skära av kontakterna med omvärlden. 

Detta kan skapa missnöje då de förväntas följa externa krav och uppträda som om dessa krav 

var betydelsefulla;  

3. organisationer kan helt öppet erkänna att de anpassat sig bara för sakens skull. I praktiken 

arbetar de på ett helt annat sätt. Dessa organisationer kan få problem med legitimiteten då de 

öppet ifrågasätter värdet av de externa kraven;  
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4. organisationer kan lova att bättra sig. I framtiden kommer man att anpassa sig till alla 

externa krav man ställs inför. De kan dock få svårt att förklara varför de inte redan har ändrat 

sig (Karin Holmblad Brunsson, 2002), (Meyer och Rowan, 1977). 

 

2.3 Teoretisk referensram 

Många av de teorier vi presenterat går in i och liknar varandra. Vi har valt ut några teorier 

som vi tycker visar på ett tydligt sätt hur företag hanterar motstridiga krav och når legitimitet 

från sin omgivning. Detta kan företag göra genom att koppla isär verksamheterna, anpassa sig 

till flera olika krav, att säga en sak och sedan göra en annan sak och genom att presentera sig 

på ett sätt för att sedan agera utefter vad omgivningen förväntar sig att företaget ska visa upp 

sig. Lyckas företagen med sin strategi så erhåller de resurser, legitimitet och förtroende från 

sin omgivning som anses nödvändigt för fortsatt överlevnad. 

 
Modell 2: Egen modell på den teoretiska referensramen: 

 

                     

 

 

 

  

2.4 Hypoteser 
 
 

 

Vi har ställt upp ett antal hypoteser utifrån teorin och den teoretiska referensramen som 

handlar om hur företag kan hanterar dessa motstridiga krav och därmed erhålla legitimitet från 

omgivningen. 

 

H 1 

Statliga företag har inte råd att förlora sin trovärdighet och legitimitet. De motstridiga krav 

som ställs av företagets omvärld möts på ett sätt som är tillfredsställande för så många som 

möjligt för att anpassa sig till de många förväntningar som finns i omvärlden. Detta bidrar till 

långsiktlig lönsamhet och ett starkare stöd från omgivningen. Därför är det viktigt att företag 

hanterar och anpassar sig till de olika kraven/värderingarna/normerna som finns i omvärlden. 

 

 
Legitimitet och långsiktig 

överlevnad 

Motstridiga krav 
från omgivning 
och intressenter 

1. Särkoppling 
2. Hyckleri  
3. Effektivitet 

Problem Strategi och åtgärder 
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H 2 

Företag använder sig av olika metoder på den svenska hemmamarknaden och den 

internationella marknaden. De sociala och etiska riktlinjer som följs hemma i Sverige behöver 

inte följas på samma sätt på de internationella marknaderna. På en utländsk marknad följs 

landets egna lagar och regler, oavsett om de stämmer överens med de svenska värderingarna. 

Genom att dela upp aktiviteterna på detta sätt kan företag dela upp sin verksamhet och därmed 

tillfredställa olika marknader och krav samtidigt nationellt och internationellt. 

 

H3 

Företag kan säga en sak men göra något annat, som inte alltid stämmer överens. 

Organisationer som har liknande värderingar som de som finns i samhället där verksamheten 

bedrivs blir lättare accepterade av sin omgivning. Därför är det viktigt för många 

organisationer att visa upp för omgivningen att de delar de värderingar som de flesta har.  

 

H4 

Media har idag stor insyn över företagens verksamheter. En internationell eller nationell 

skandal kan vara förödande för företag och kan skada företagets rykte och varumärke. Företag 

agerar på ett ansvarsfullt sätt för att hantera och undvika risker. På detta sätt når de legitimitet 

och blir lättare accepterade av sin omgivning. 

 

H5 

Organisationer kan besluta något för att sedan visa upp något annat som tillfredställer detta. 

Detta innebär att organisationer kan beskriva situationer på olika sätt, beskriva sin egen roll, 

påverka sitt ansvarstagande och argumentera för beslut och åtgärder i olika situationer för att 

visa på sitt eget ansvarstagande och nå legitimitet. Det man säger och gör behöver inte 

stämma överens. 

 

H6 

På grund av hårdare konkurrens och mer komplicerade krav från konsumenter är det viktigt 

att det finns en gemenskap mellan företagen, deras produkter och konsumenterna. Idag är det 

viktigare att marknadsföra vilka attityder, värderingar och normer företaget har än själva 

produkten i sig. 
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H7 

Det ökade antalet krav är ett problem för statliga företag idag. 

 

Modell 3: Härledning av hypoteser ur teorier 

För att ytterligare tydliggöra för läsaren hur hypoteserna hänger ihop med teorierna har vi valt 

att illustrera detta i modellen nedan: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Hypotes 2,3 

Hypotes 5, 6 

Särkoppling: 
Företag hanterar motstridiga krav och når 
legitimitet genom att koppla isär olika 
verksamheter. På detta sätt kan företag 
tillfredställa vissa krav med olika beslut och 
andra med handling. Det kan till exempel 
innebära att man säger en sak och sedan gör 
något annat. Ett missat i en del av 
organisationen kan begränsas och åtgärdas 
och behöver inte påverka andra delar av 
organisationen. 

Hyckleri 
Företag använder sig av olika strategier för 
internt och externt bruk. Det kan handla om 
att prata och visa upp preciserade och ibland 
flera motstridiga budskap. Eller besluta något 
för att sedan kunna argumentera för olika 
åtgärder på ett sätt som passar. 

Effektivitet & legitimitet: 
Organisationen anpassar sig efter 
förväntningar i omvärlden. De uppfyller 
kraven som ställs och implementerar nya 
procedurer efter nya normer, värderingar och 
trender och får igengäld det förtroende som 
krävs. 

Hypotes 1,4,7 
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3. Metod 
I detta kapitel behandlas metodvalet, vilken typ av data som använts i undersökningen, samt 

hur intervjukorrespondenterna valts ut. Vi kommer även att redovisa hur vi burit oss åt vid 

anskaffning av information som är nödvändig för att uppnå syftet med undersökningen och 

motivera val av metoder.  

 
3.1 Komparativ fallstudie  

Syftet med undersökningen är att jämföra två statligt ägda företag med liknande 

organisationsstruktur – en komparativ fallstudie. Företag av den här typen är inte så många, 

vilket gör att de utmärker sig på marknaden. Nackdelen med fallstudier är att de endast gäller 

för de undersökta objekten vilket begränsar generaliseringsmöjligheterna. Anledningen till att 

vi väljer att utföra en komparativ fallstudie är för att vi på ett djupare plan vill se om det finns 

likheter respektive skillnader på hur statliga företag hanterar motstridiga krav och om de når 

legitimitet. Den komparativa fallstudien som undersökningsform lämpar sig bäst för den här 

studien eftersom frågorna inte är av den enkla ja- eller nej-typen utan kräver breda och ibland 

invecklade svar.  

 

3.2 Datainsamling 

Data till den empiriska delen av undersökningen har samlats in med hjälp av skriftliga källor 

som broschyrer, rapporter och webbsidor, men främst av intervjuer. Den skriftliga delen av 

den empiriska datainsamlingen består av broschyrer som företagen själva har gett ut och där 

deras mål och visioner finns presenterade. Likaså går det att hitta sådan information på 

respektive företags hemsidor.  

 

Intervjuerna har varit av den semistrukturerade personliga typen där korrespondenterna har 

getts utrymme att besvara frågorna fritt och utveckla sina svar. Mötena har skett på 

korrespondenternas respektive kontor där det enligt vår uppfattning var enklare att få den 

nödvändiga informationen då det är ett ställe där de känner sig trygga. Intervjuerna tog cirka 

en timme med varje korrespondent och var väldigt givande. Margareta, som var 

korrespondenten från Vin och Sprit hade en väldigt professionell roll och var väldigt saklig i 

sina svar, medan Åsa på Vattenfall kändes mer avslappnad men lika saklig i svaren. Från 

början var vi väldigt försiktiga med hur och vilka frågor vi ställde då vi fått höra från många 

att det är ett känsligt ämne vi skriver om, men efter ett tag kändes det som att våra 
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korrespondenter inte skulle ha något emot att svara på våra frågor. På det viset var 

intervjuerna väldigt avslappnade, men vi upplever ändå att vi höll oss till vårt manus ganska 

bra. Alla frågor blev dock inte helt utförligt besvarade då många svar gick in i varandra. 

 

3.3 Angreppssätt 

Vår önskan är att få en helhetsbild av ett känsligt ämne på ett djupare plan. Därför är 

angreppssättet av den kvalitativa typen. För att kunna erhålla den för undersökningen 

nödvändiga informationen anser vi kvalitativa data vara mer lämpade än kvantitativa av den 

anledningen att det vi vill mäta inte går att mäta i siffror, utan handlar mer om erfarenheter 

och kunskap.    

 

3.4 Urval  

Vi ska i uppsatsen undersöka två företag som har liknande organisationsstruktur då båda är 

ägda av staten, Vattenfall och Vin & Sprit. Anledningen till att det blev just dessa två företag 

är att de båda agerar på en starkt konkurrensutsatt marknad i Sverige och internationellt och 

att de båda blivit ifrågasatta för sin utlandsverksamhet. Detta gjorde att vi blev nyfikna på hur 

dessa ganska, enligt vår mening, utsatta företag skapar legitimitet när det gäller att ta ett 

socialt och etiskt ansvar. 

 

Icke-sannolikhetsurval är det som används i undersökningen eftersom informanterna inte är 

slumpmässigt utvalda. Samtliga är anställda på de studerade företagen och har en insikt i det 

aktuella ämnesområdet. Eftersom vi har valt informanterna efter vår egen uppfattning om vad 

som är bäst lämpat för undersökningen handlar det här om bekvämlighetsurval. 

 

Val av informanter har baserats på den roll och tjänst de besitter i företaget. Informanterna är 

informations- och kommunikationsansvariga på företaget och har den kunskapen vi anser vara 

nödvändig för att få svar på frågeställningen.  

 

3.5 Ansats  

Då syftet med undersökningen är att vi vill beskriva hur statliga företag hanterar motstridiga 

krav från omgivningen måste forskningsansatsen bli en deskriptiv surveyundersökning. Målet 

är att undersöka huruvida företag når legitimitet när de ställs inför motstridiga krav 

(Rosengren, Arvidson).   
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För hypotesbildningen är ett urval av relevanta begrepp nödvändigt. Dessa begrepp har vi 

utifrån teorin härlett till relevanta hypoteser. Det är också sambandet och interdependensen 

begreppen emellan som kommer att undersökas och mätas.  

 

3.6 Definitioner 

Motstridiga krav –  lönsamhetskrav kontra krav om socialt ansvar, t.ex ett hållbart samhälle 

Lönsamhet – avkastningskrav på företaget från aktieägare och andra intressenter 

Socialt och etiskt ansvar – att ta ansvar för samhället i stort och människorna i det, men också 

för företagets närmsta omvärld, anställda, omgivning mm. 

CSR- Corporate Social Responsibility, syftar på företags sociala ansvar 

Global Compact- FN:s initiativ till ett hållbart samhälle, innehåller riktlinjer för hur detta 

hållbara samhälle ska skapas 

 

3.7 Validitet och reliabilitet  

Validiteten i en undersökning hänvisar till studiens giltighet, huruvida man lyckats mäta det 

man avsett i undersökningen. Syftet med undersökningen är att förklara hur statliga företag 

hanterar motstridiga krav på omgivningen. Detta anser författarna att vi lyckats med eftersom 

frågorna är direkt dragna ur hypoteserna som i sin tur kan härledas till teorin. Här har valet av 

informanter varit avgörande eftersom det krävs någon som förstår den här typen av frågor och 

det gjorde våra informanter. 

 

Reliabilitetsbegreppet mäter tillförlitligheten i undersökningen (Rosengren, Arvidson). En 

hög reliabilitet innebär att mätinstrumentet ger samma data gång på gång. Detta är inte det 

enklaste när man har att göra med en kvalitativ studie eftersom resultaten i kvalitativa studier 

tenderar att variera från en undersökning till en annan. Även om samma undersökning utförs 

på samma objekt behöver resultatet inte bli detsamma då omständigheterna kan ha förändrats. 

Men för den här studien är reliabiliteten relativt hög. Korrespondenterna har varit noga med 

att betona vikten av ärlighet och öppenhet vilket understötts av det skriftliga materialet som vi 

både fått från dem och som vi hittat på egen hand. 
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3.8. Generaliserbarhet 

 

Vi anser undersökningen vara generaliserbar eftersom studieobjekten är så lika varandra till 

form och struktur och då fenomenet är unikt för just sådana organisationer (statliga företag 

som är internationellt konkurrensutsatts och verksamma utomlands med avkastningskrav). 

Det gör att undersökningsresultaten går att tillämpa på andra företag med liknande 

organisationsstruktur då dessa är relativt få till antal. 
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3. Empiri 
 

I det här avsnittet kommer läsaren få ta del av de empiriska data som samlats in under 

studiens gång. Eftersom studien behandlar två statliga företag finner vi det lämpligt att börja 

med ägarnas och därmed regeringens regler och riktlinjer vad gäller miljö- och alkoholpolitik. 

Därefter följer företagspresentationer med både historik och deras nuvarande visioner och 

målsättningar. Till sist får läsaren ta del av de intervjuer som utförts med informations- och 

kommunikationsansvariga på respektive företag. 

 
3.1 Regeringens riktlinjer 
 
En svensk strategi för hållbar utveckling 

I skrivelsen "En svensk strategi för hållbar utveckling" redovisar regeringen sin strategi för 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Fyra framtidsfrågor tas upp: 

 Miljödriven tillväxt och välfärd  

 En god hälsa är framtidens viktigaste resurs  

 En samlad politik för hållbart samhällsbyggande  

 Barn- och ungdomspolitik för ett åldrande samhälle  

 

Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik och ska därför integreras i 

alla politikområden - alla departement är delaktiga i arbetet. Inom åtta kärnområden: 

 Framtidens miljö  

 Att begränsa klimatförändringarna  

 Befolkning och folkhälsa  

 Social sammanhållning, välfärd och trygghet  

 Sysselsättning och lärande i ett kunskapssamhälle  

 Hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft  

 Regional utveckling och regionala förutsättningar  

 Hållbart samhällsbyggande  
 

Sveriges åtaganden vid Johannesburgsmötet innebär att de åtgärder som är de mest angelägna 

är förändrade konsumtions- och produktionsmönster tillsammans med fattigdomsbekämpande 

åtgärder. Sverige prioriterar därför dessa frågor i liksom de utvalda frågorna för cykeln 2004-
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2005: vatten, sanitet samt boende och hållbar bebyggelse. För cykeln 2006-2007 är energi 

prioriterat. 

Regeringen har listat de mest prioriterade frågorna i det globala arbetet, vilka är: En rättvis 

och hållbar global utveckling, Freden, försvaret och hållbar utveckling, handel för hållbar 

utveckling, fattigdomsbekämpning, hiv/aids, hållbara konsumtions- och produktionsmönster, 

hatten och sanitet, boende och hållbar bebyggelse och energi 

 

Enligt regeringen har EU:s energipolitik tre mål:  

• Konkurrenskraftiga marknader  

• Tryggad energiförsörjning  

• Hållbar miljö  

 

”Klimatförändringarna är vår tids största och viktigaste utmaning på miljöområdet. För att 

hindra utvecklingen måste utsläppen av växthusgaser minska och det kräver en omställning 

av energisystemen i världen. Energipolitiken ska bidra till att säkra den framtida 

energiförsörjningen och vara en motor i omställningen av Sverige. Internationellt samarbete 

kring klimatfrågan är en förutsättning för att nå kostnadseffektiva, rättvisa och hållbara 

lösningar.” 

 

”Målet för Sveriges alkoholpolitik är att de medicinska och sociala skadorna av alkohol ska 

minska”( www.regeringen.se, 051013). 

 

3.1.1 Regeringens miljöpolitik 

Senast i oktober år 2004 presenterade de tre partierna socialdemokraterna, centerpartiet och 

vänsterpartiet en gemensam strategi för fortsatt avveckling av kärnkraften. I rapporten 

framhålls att ett kärnkraftsberoende inte är långsiktigt hållbart och att det därför bör ges en 

tidig start till avveckling och utveckling av alternativa energikällor. Rapporten utfördes av Bo 

Bylund, generaldirektör för Banverket (www.regeringen.se, 051013). 
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3.1.2 Regeringens alkoholpolitik 

Svenskens alkoholkonsumtion uppgår idag till tio liter ren sprit per person över 15 år, enligt 

en mätning som gjordes 2003. Den totala alkoholkonsumtionen har under åren 2000-2004 

ökat med 20 % (www.regeringen.se, 051013). 

För att minska alkoholrelaterade skador och sjukdomar har man i Sverige ägnat sig åt en 

alkoholpolitik som innebär begränsad tillgång till alkohol. Detta genom begränsad import, 

åldersgränser och höga skatter som resulterar i höga priser. Målet med detta är att öka 

kunskapen om konsekvenserna av alkoholförtäring och kunna erbjuda bra behandling. 

(www.regeringen.se, 051013). 

 

3.1.3 Lissabonstrategin 

”Målet är att EU år 2010 ska vara världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och 

kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre 

arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning.” 

(EU:s tillväxtstrategi, Regeringskansliet) 

 

Lissabonstrategin är i grunden ett samarbete mellan ett antal europeiska länder som går ut på 

att göra Europa till ett ledande informationssamhälle. Med både USA och Asien på 

frammarsch som de nya starka ekonomierna har stor press satts på Europa att kunna vara med 

och konkurrera. Utöver den ekonomiska överlägsenheten strävar man också efter en hållbar 

utveckling i samhället (EU:s tillväxtstrategi, Regeringskansliet). 

 

En av punkterna i Lissabonstrategin behandlar hållbar utveckling, med vilket menas att den 

utveckling som önskas ska vara långsiktigt hållbar för både miljön och människorna. Ren 

natur och frisk luft är inte bara ett mål i sig utan det går även att se samband mellan natur och 

ekonomisk utveckling. Bland annat kan för stort antal bilar förorena luften samtidigt som det 

blockerar vägarna för fri handel. Människor som inte är friska kostar samhället pengar i form 

av sjukdagar och rehabilitering. Ett annat mål i Lissabonstrategin är energiminskningen i 

Europa. Idag står förnyelsebara energikällor (sol-, vind- och vattenkraft) för ungefär 6 % av 

Europas energitillförsel, och målet är att siffran kommer fördubblas till år 2010. Skulle detta 

genomföras skulle det innebära 500 000 nya jobb samt en koldioxidminskning på 200 

miljoner ton. Sverige får idag hälften av sin el från förnyelsebara energikällor (EU:s 

tillväxtstrategi, Regeringskansliet). 



 29

En annan viktig punkt i fördraget handlar om ökad och förbättrad social sammanhållning. Den 

främsta åtgärden för att lyckas med det är minskad arbetslöshet. Grundtanken är att alla som 

vill ska ha möjligheten till ett arbete. Det är varje lands nationella ansvar att ta reda på hur 

många fattiga, arbetslösa och drogmissbrukare som finns i just det landet för att kunna vidta 

nödvändiga åtgärder och komma med resonliga lösningar och minska antalet utsatta (EU:s 

tillväxtstrategi, Regeringskansliet). 

 

3.2 Företagspresentationer 

I följande avsnitt presenteras företagens verksamhet såväl som vision, affärsidé och 

framtidsmål. 

 

3.2.1 Vattenfall - ett ledande europeiskt energiföretag (vision) 
 

Affärsidé 

”Vattenfall utvecklar kundernas konkurrenskraft, miljö och livskvalitet genom effektiva 

energilösningar och service i världsklass.” 

 

Om företaget 

Vattenfalls historia börjar 1909, då Trollhätte- kanal- och vattenverk ombildas till Kungliga 

Vattenfallsstyrelsen. Att staten skulle äga den större delen av bolaget var från början ingen 

självklarhet, men efter långa förhandlingar var det just det som skedde. De största kunderna 

var industrin och järnvägarna, det var inte många hushåll som hade råd med elektricitet. Det 

första kraftverket låg i Trollhättan, som följdes av Porjus 55 kilometer från Gällivare, 1910, 

och det tredje projektet Älvkarleby som låg vid Dalälvens utlopp. Kraftstationerna Älvkarleby 

och i Trollhättan sammanfördes 1922 vilket underlättade styrningen av det stora 

centralblocket som en enda enhet. Efter 1920-talets depression kunde man återigen komma 

igång med byggnationen av ytterligare kraftstationer och styra mot målet om att knyta 

samman Sveriges alla kraftverk, vilket man också gjorde år 1952. Den svenska 

sammankopplingsmodellen kom att bli ett exempel på hur sådant skulle gå till, speciellt då 

man i slutet av 80-talet lyckades sammanföra alla de nordiska kraftverken. Vattenfall Sverige 

styrs idag från Stockholm, den tyska delen från Berlin och den polska från Warszawa. 

 

Under 1950- och 60-talen började efterfrågan på el att öka, och Vattenfalls ledning behövde 

ett komplement till de nu otillräckliga vattenkraftverken vilket resulterade i beslutet att satsa 
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på kärnkraft. Det var på 70-talet som tre av Vattenfalls kärnkraftreaktorer togs i kraft, dock 

inte helt utan motstånd då 70-talet representerar en av de största miljöprotestdecennierna. 

Kärnkraftsolyckan i Harrisburg 1979 ledde till en folkomröstning i Sverige i vilken det 

beslutades att de reaktorer som inte var färdigställda skulle bli det. Det innebar att Vattenfall 

nu hade sju reaktorer i Sverige av totalt tolv. Dock har det politiskt laddade ämnet lett till en 

lagom avveckling och hittills har två reaktorer stängts ner.  

 

Bolagiseringen av Vattenfall var resultatet av nya förhållanden på marknaden. Bland annat 

handlar det om Sveriges inträde i EU som öppnade elmarknaden för fri konkurrens på 

internationell nivå. För att lyckas med detta krävdes bolagisering av verksamheten som 

skedde 1992. Den första internationella satsningen var grannen Finland, som följdes av 

Tyskland och nu även Polen. Vattenfall är idag en stor internationell aktör. Det finns 

ytterligare möjligheter att växa och skapa långsiktig lönsamhet.    

 

Vattenfalls ansvar 

Att skapa ett förtroende hos de olika delarna av samhället såsom myndigheter, kunder, media, 

politiker och allmänhet framställs som det viktigaste för företaget. Vattenfall är ett av nio 

företag världen runt som är anslutna till Global Compact som drivs av FN, och som därmed 

förpliktigar sig att följa de riktlinjer och regler som anges där. De viktigaste kan sammanfattas 

i följande tre punkter: 

• Att skydda mänskliga rättigheter.  

• Att säkra och respektera anställdas rättigheter och jämlikhet.  

• Att stödja och uppmuntra initiativ för en bättre miljö 

 

Vattenfalls egna arbete grundas på dessa riktlinjer och utifrån dem har man arbetat fram egna 

punkter där fokus ligger i att vara en god kraft i samhället, att ha ett tydligt etiskt 

förhållningssätt och att tydligt redovisa väsentliga aspekter på verksamheten. 

 

En annan organisation som Vattenfall samarbetar med i det som refereras till som hållbar 

utveckling är “Alliance for Global Sustainability”, Internationella Handelskammarens (ICC) 

Näringslivsprogram och Etikakademin. 
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Ytterligare ett steg i Vattenfalls ansvarstagande är utvecklingen av en hållbarhetsrapport som 

fungerar som ett komplement till årsredovisningen (Corporate Social Responsibility Report, 

CSR-rapport). I rapporten går det att läsa om Vattenfalls mål inom miljöfrågor såsom 

förnybara energikällor samt sociala och ekonomiska förväntningar. Här tas de olika 

energikällorna upp, såsom vindkraft, vattenkraft, biogaskällor, brunkol och kärnkraft. Fokus 

ligger på Vattenfall som företag som gör sitt yttersta för att vara med och skapa ett hållbart 

samhälle. En målsättning som är långsiktig, men som är möjlig att uppnå genom öppenhet och 

ärlighet mot sina intressenter. Vattenfall siktar på att framställa energi med så lite eller ingen 

inverkan på miljön som möjligt. Utgivningen av denna CSR-rapport är ett steg i rätt riktning 

vad gäller att vara ärlig mot sina kunder, ägare, leverantörer, intressenter i allmänhet. I 

rapporten gör man dessutom en utförlig presentation av förväntningar som innehas på 

företaget som sedan följs av en redogörelse för resultat och hur långt på vägen mot målet man 

kommit.  

3.3.2 Intervju med Åsa Pettersson på Vattenfall 

Jobbar med information och samhällskontakter som politiker och organisationer, 

hållbarhetskommunikation, projektansvarig för hållbarhetsredovisningen. 

Kommunikationsavdelningen med extern kommunikation för samhällets intressenter. 

 

H 1 

Frågor: 

• Har det idag blivit viktigare eller mindre viktigt att agera på ett ansvarsfullt sätt? 

• Om ja, varför tror Ni det? 

• Vilka kortsiktiga/långsiktiga mål finns i organisationen när det gäller socialt- och 

etiskt ansvarstagande? 

• Vilka intressenter har mest inflytande på hur Er verksamhet bedrivs? 

• Hur tillfredställer Ni de krav som ställs på företaget av olika intressenter? 

• Använder Ni anpassad eller standardiserad marknadsföringsstrategi i olika länder? 

• Är Ert sociala och etiska arbete en konsekvens av omgivningens intressen och trender? 

Agerar Ni efter vad omgivningen och intressenter efterfrågar? Exempelvis efter nya 

trender och nya rön? 

• Hur involverade är de anställda i arbetet med socialt- och etiskt ansvar? 
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Svar: 

Konkurrensutsatta statliga företag utsätts för fler motstridiga krav till skillnad från företag 

som agerar på en monopolistisk marknad, som till exempel Systembolaget. 

Det har inte blivit viktigare för företag att handla på ett etiskt ansvarsfullt sätt idag än tidigare, 

det har alltid varit lika viktigt. Särskilt i den branschen som Vattenfall är verksamt i, som är 

en väldigt speciell bransch, eftersom all energiproduktion har en direkt inverkan på miljön 

och omgivningen. Däremot har det blivit viktigare att kommunicera till allmänheten vad som 

görs. 

 

Det finns egentligen inga kortsiktiga mål, det finns inga snabba vinster att göra när det gäller 

ansvarstagande, utan det är en strategi som genomsyrar hela företaget. Ambitionen är att 

uppfattas av omgivningen som nummer ett inom miljöfrågor och samhällsfrågor i stort. Det 

behöver inte betyda att man är bäst på allt, men att uppfattas ha ambitioner när det gäller just 

de frågorna. Det ligger i begreppet ansvarstagande att vara långsiktig. 

Den största intressentgruppen är kunderna. Det finns egentligen inte endast en jättebred 

intressentgrupp i samhället, det går inte att ranka vilken som är viktigast, utan det gäller att få 

ett erkännande från samtliga intressentgrupper. I olika situationer och olika sammanhang är 

olika grupper viktigast att prioritera, men ansvarstagande är viktigt för alla. Ett exempel på en 

sådan situation kan vara om företaget planerar att bygga ett vindkraftverk i ett område så är 

det viktigt med mycket information just där. Det går inte att säga att just den gruppen är den 

viktigaste, men i just den situationen så prioriteras den målgruppen. Dock är det mycket 

viktigt med en god relation till alla grupper. 

 

Det finns motstridiga krav, men genom att vara så öppna som möjligt mot samhället och 

diskutera de här motstridiga kraven hoppas företaget på att kunna hantera kraven på ett 

framgångsrikt sätt. Ett av kraven på Vattenfall är att leverera så billig energi som möjligt, ett 

annat att energiproduktionen ska vara så miljöskonsam som möjligt och att det alltid ska 

finnas ständig tillgång till energi. Det går inte att uppfylla alla kraven samtidigt, så fokus får 

ligga på ett i taget. Det är en komplex bild som man får försöka beskriva, så att man får en 

större förståelse. 

 

Företaget använder sig av anpassad marknadsföring eftersom de aktuella marknaderna ser helt 

olika ut, då olika saker är viktiga i Sverige och i t.ex Tyskland. Den debatt som har pågått här 

hemma om brunkolsenergi är något som inte diskuteras lika mycket i Tyskland eftersom det 
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är landets största naturtillgång, de är bara jätteglada att Vattenfall finns på marknaden och att 

de med sin närvaro och verksamhet har hjälpt till med att minska på utsläppen. Våren 2005 

fördes en kampanj i Sverige som hette Fråga Vattenfall där folk fick ställa frågor om sådant 

de undrar över, men det är något som inte skulle vara aktuellt i till exempel Polen, eftersom 

medvetandegraden där är väldigt låg så där gäller det att i första hand låta folk veta vad det är 

för företag och vad vilken verksamhet som bedrivs. Av den anledningen ser 

marknadsföringen i Polen annorlunda ut än den i Sverige. Det är den ökade efterfrågan från 

omgivningen på hållbart arbete som är en del av anledningen till att Vattenfall är med i 

Regeringsinitiativ Globalt ansvar. Detta för att kunna visa upp, jämföra och bevisa att det sätts 

in åtgärder för att skapa ett mer hållbart samhälle. 

De anställda tycker som företaget och delar företagets vision men det är inget tvång. Här är 

det väldigt viktigt med intern kommunikation och information så att folk vet vad som gäller 

men sedan får var och en tycka precis som den vill.  

 

H 2 

Frågor: 

• Tycker Ni att kraven ser olika ut mellan företagets intressenter i olika länder? 

Exempelvis Sverige och Tyskland? 

• När det gäller socialt- och etiskt ansvar, har Ni olika strategier i olika länder? 

• Om Ni använder er av olika riktlinjer, hur går det ihop med de etiska- och moraliska 

regler och riktlinjer som finns i Sverige? 

• Det som är olagligt i Sverige är inte nödvändigtvis olagligt i andra länder där företaget 

är etablerat. Har detta någon inverkan på hur företaget agerar? Finns det medvetna 

skillnader i hur man bedriver verksamhet hemma i Sverige och på den internationella 

arenan? 

Svar: 

I Tyskland har man har nu beslutat att avveckla kärnkraften precis som i Sverige, vilket är 

ett politiskt beslut så företaget får anpassa sig till de regler och lagar som gäller i ett visst 

land. Det handlar om att vara ett internationellt företag som agerar på den nationella 

arenan. Dock gäller fortfarande samma ambitioner, visioner och värderingar som man har 

med sig från början även i ett annat land men med vissa justeringar för att kunna rymmas 

inom lagens gränser. De länder där Vattenfall finns liknar varandra ganska mycket rent 

strukturmässigt vilket underlättar något och minskar risken för komplikationer. Företagets 
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egna interna krav såsom miljöpolicy, personalpolicy, lönsamhetskrav mm ser dock 

likadana ut i alla länder.  

 

H3 

Frågor: 

• Hur kommunicerar Ni arbetet med socialt- och etiskt ansvar? 

• Hur viktigt är det för företaget att uppfattas som legitimt och trovärdigt av 

omgivningen? 

Svar: 

Legitimitet och trovärdighet är väldigt viktigt och den hållbarhetsrapport som ges ut för andra 

året i rad är ett led i det arbetet, och anledningen till att den blivit ett komplement till den 

traditionella årsrapporten är för att vara så öppna som möjligt och besvara och diskutera 

ansvarsfrågor från omgivningen. 

 

Vad gäller kommunikationen ut till allmänheten så går det till på så sätt att mål sätts upp och 

sedan arbetar man mot att uppnå de målen. En av företagets är att vara nummer ett för miljön i 

energibranschen, vilket gör att man agerar utifrån de målen gör insatser därefter.  

 

H4 

Frågor: 

• Vilka aktiviteter bedriver företaget för att öka trovärdigheten och öka legitimiteten? 

• Påverkar trovärdigheten från Er omgivningen lönsamheten? 

• När det gäller vattenfall, hu påverkar riksrevisionens kritik arbetet med omgivningens 

krav på socialt och etiskt handlande? 

• Påverkar media arbetet med socialt- och etiskt ansvar? 

Svar: 

Riksrevisionen kritiserade styrningen av Vattenfall och inte företaget i sig och vilka 

aktiviteter företaget bedriver, de hade ingen kritik mot hur man bedriver våra affärer, utan 

kritiken handlade om att det inte var tillräckligt transparent (överensstämmande) i styrningen 

mellan regeringen och Vattenfall, det var där de tyckte att det fanns brister, så egentligen var 

all kritik riktad mot regeringen. Men när det kommer ut i media så blandas det ihop och blir 

till att ”Vattenfall får inte bedriva brunkolsverksamhet i Tyskland...”  
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Det är här motstridiga krav kommer in i bilden, för det handlar egentligen om vad man tycker 

ett statligt företag får och inte får göra. Men trots att Vattenfall är ett statligt företag så är det 

ett konkurrensutsatt företag som agerar på en fri marknad. Företaget drivs på helt 

kommersiella grunder men med ett stort ansvarstagande. Det finns människor som tycker att 

statliga företag inte ska göra vissa saker, men det är något som är upp till ägarna att avgöra. 

 

H5 

Frågor: 

• Varför följer ni några regler eller riktlinjer när det gäller socialt och etiskt ansvar som 

är utformade av särskilda organisationer? 

• Varför agerar ni ansvarsfullt? Är det för att göra världen till en bättre plats, lönsamhet 

eller beror det på riskundvikande?  

Svar: 

Vattenfall är ett av ett dussintal europeiska företag som är med i Globalt ansvar och använder 

GRI (Global Reporting Initiativ), riktlinjer för hållbarhetsredovisning för att öka 

transparensen och jämförbarheten.  

Riskundvikande handlar om att lönsamhet och företagets sociala ansvar (CSR) inte har någon 

direkt utan indirekt koppling. Att man i företagsledningen väljer att rapportera om det är något 

proaktivt. Anledningen till att det finns ett sådant engagemang i just de här frågorna är för att 

det finns en vilja och strävan efter att göra världen till en bättre plats. Det satsas mycket 

resurser på forskning och utveckling och man håller hela tiden utkik efter om det finns andra, 

mer hållbara sätt att producera och ta tillvara på energi. Lönsamhetskravet ligger i botten för 

alla konkurrensutsatta företag men det kravet går att ställa in och anpassa efter den vision som 

företaget har, som nu senast till exempel har vi kravet för lönsamhet på ett nytt 

vindkraftsprojekt sänkts, eftersom det är något som Vattenfall tycker är värt att satsa på 

oavsett hur lönsamt är till en viss början.  

 

H6 

Frågor: 

• Har produkten blivit mindre viktig idag? 

• Anser Ni att attityder, värderingar och normer blivit viktigare för Er än tidigare 

 

 



 36

 

Svar: 

Produkten är väldigt viktig och har i Vattenfalls tycke inte kommit i skymundan till fördel för 

till exempel företagets värderingar och andra sidofaktorer. Att allmänheten har blivit mer 

krävande vad gäller tillgång till information och kommunikation ses bara som en fördel, då 

det ger företaget en chans att berätta om vad som görs. 

 

H7 

Frågor: 

• Tycker Ni att det är ett problem med ökat antal krav på organisationer? 

• Har Ni något exempel på ett tillfälle där Ni har förlorat i trovärdighet och åtgärdat 

detta? 
 

Svar: 

Problemet blir att kommunicera det faktum att det inte går att uppfylla alla målen samtidigt. 

Det görs genom att aktivt gå ut och prata med folk och publicera den här sortens information 

och diskutera de här frågorna. Det ligger i företagets vision att skapa ett så hållbart samhälle 

som möjligt men samtidigt ökar energiefterfrågan hela tiden vilket innebär att fortsatt 

användning av fossila bränslen är oundvikligt. Det finns dock ett dilemma i det faktum att den 

information som  ges ut av företaget självt inte tas på lika stort allvar, som till exempel om det 

är Riksrevisionen eller något annat granskande organ som ger ut informationen. Med detta 

inte sagt att allmänheten saknar tillit till Vattenfall, men kan ibland ha lättare att ta till sig 

information som kommer från ett annat håll. Det är trots allt en fördel att omgivningen är mer 

medvetna för då skapas chansen att visa vad företaget gör. 

 

3.2.3 Vin & Sprit – ett företag i världsklass (vision) 
 

Affärsidé 

 ”V&S” affärsidé är att erbjuda konsumenterna alkoholprodukter av rätt kvalitet genom starka 

och attraktiva varumärken. 
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Om företaget 

V&S Group är en av de ledande tillverkare och distributiörer av sprit och vin i norra Europa 

och bland de tio största internationella spritdryckesföretagen. Företaget grundades 1917 och 

idag har man ca 2200 anställda. De bedriver verksamhet i tolv länder och har försäljning på 

ungefär 125 marknader. Dotterbolag går att hitta i Danmark, Norge, Finland, Estland, Polen, 

England, Tyskland, Frankrike, USA, Hongkong och Chile. Det var 1979 som den första 

exporten skedde till USA och därefter till övriga internationella marknader. Inträdet i EU 

1995 innebar slutet på monopolet och en ökad konkurrens. År 2001 bygger man ett eget 

internationellt distributionsnät genom delägande i Future Brands och Maxxium.  

Vin & Sprit är helt och hållet statligt ägt.  

Företagets produkter är sprit och vin och verksamheten kan delas in i tre områden: lokala och 

regionala spritdrycker (produktion i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland), internationella 

spritdrycker (distribution genom samarbete med andra producenter och leverantörer, t.ex i 

USA), samt import och distribution av vin (både egna och andras varumärken). Det största 

varumärket är ABSOLUT som är världens tredje största premiumspritmärke. 

 

 

Organisation – tre affärsområden 

• V&S Distillers – spritdrycker på de nord- och centraleuropeiska marknader där V&S 

är en stark inhemsk aktör. 

• V&S Wine – viner och starkviner i norra Europa. 

• V&S Absolut Spirits – ABSOLUT samt andra internationella premiumspritmärken. 

 

 

Vin & Sprits ansvar 

Vin & Sprit är anslutna till Global Compact och följer de riktlinjer som anges av OECD. 

Dessa är en stor och grundläggande del av det vardagliga beslutsfattandet i organisationen. 

V&S anser att kommunikation kring ansvarsfrågor ska präglas av öppenhet och har därför 

publicerat en broschyr om deras ansvar. Den vänder sig främst till anställda, kunder, 

leverantörer och andra intressenter. Syftet med den är att beskriva V&S arbete när det gäller 

miljöansvar, sund dryckeskultur, medarbetaransvar  och affärsetik. Denna ”öppna” 

redovisning har nu publicerats för tredje gången. Vin & Sprit skriver om 4 viktiga 

ansvarsområden: marknaden, arbetsplatsen, samhället och miljön. Där beskriver de i detalj 

vad som är tillåtet och inte tillåtet på respektive område och när det gäller olika aktiviteter.  
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Där beskrivs bland annat vikten av att alla marknadsaktiviteter måste bedrivas med omtanke 

om konsumenterna och därmed inrikta sig på att vinna över konsumenter till deras 

varumärken utan att öka förekomsten av alkoholmissbruk. Vilket innebär att alla marknads- 

och sponsringsaktiviteter följer lokal lagstiftning i olika länder. De skriver också att de vill 

främja en sund dryckeskultur i samhället, bidra till en bättre samhällsutveckling, respektera 

medarbetarnas rättigheter, att inte ta emot mutor, gåvor med mera. Hur de ska kommunicera 

internt och externt, förbättra miljön, styrelsens ansvar och mycket mer beskrivs i denna 

broschyr.  

Förutom att V&S vill uppträda på ett sätt som de kan vara stolta över anser de också att de 

måste  agera ansvarsfullt för att vara ett lönsamt företag i ett längre perspektiv. De har också 

redovisat planerade och genomförda åtgärder 

 

3.3.1 Intervju med Margareta Winblad på Vin & Sprit 
Informationschef på V&S, intern och extern information samt presskontakter. 

H 1 

Frågor: 

• Har det idag blivit viktigare eller mindre viktigt att agera på ett ansvarsfullt sätt? 

• Om ja, varför tror Ni det? 

• Vilka kortsiktiga/långsiktiga mål finns i organisationen när det gäller socialt- och 

etiskt ansvarstagande? 

• Är Ert sociala och etiska arbete en konsekvens av omgivningens intressen och trender? 

Agerar Ni efter vad omgivningen och intressenter efterfrågar? Exempelvis efter nya 

trender och nya rön? 

• Vilka intressenter har mest inflytande på hur Er verksamhet bedrivs? 

• Hur tillfredställer Ni de krav som ställs på företaget av olika intressenter? 

• Använder Ni anpassad eller standardiserad marknadsföringsstrategi i olika länder? 

 

Svar: 

Det är viktigare idag att agera på ett ansvarsfullt sätt än tidigare. Det finns ett självpåtaget 

ansvar utöver det som ägarna kräver, det är viktigt med ett stort etiskt ansvarstagande det är 

ett val från företagets sida att arbeta med det. Under förra året togs en affärsetisk 

uppförandekod fram för hela koncernen och den jobbar man väldigt hårt med att 

implementera. Den har tagits fram på 8 olika språk. 
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Den affärsetiska uppförandekoden innehåller olika policies vad gäller marknaden, 

medarbetare, ansvar mot samhället och det sista avsnittet handlar om V&S:s ansvar för 

miljön. Utöver denna har det i år för tredje året i rad tagits fram en ansvarsredovisning som 

kompletterar årsredovisningen. Den är framtagen på eget initiativ och innehåller samma 

saker/områden som den affärsetiska uppförandekoden. Den kontrollerar dock inte målen, men 

noggrann uppföljning där man ska mäta det som ska uppnås är på gång. Först tas målen fram, 

sedan arbetar man mot att verkställa dessa mål. Det är både kort- och långsiktiga mål, som 

varje år ska kollas av för att se hur långt på vägen företaget kommit. På lång sikt tror man att 

det är lönsamt att vara etiskt ansvarstagande. Trender är inte något som man direkt följer. 

Genom att vara anslutna till Globalt ansvar, ett regeringsinitiativ, väljer man att följa de regler 

och riktlinjer som finns angivna där. Socialt ansvar som begrepp är ju något som hela tiden 

blir större och tidigare insåg man inte hur brett det är, men det gör man idag. Denna insikt har 

gjort att företagets ansvarsredovisning blir mer utförlig för varje år. Företaget har många 

intressenter, det går inte att peka ut någon speciell då det finns många olika intressenter i 

samhället i stort, t. ex lagstiftarna och att följa lagarna är grundläggande. Utöver det finns det  

anställda, leverantörer, kunder och ägare och företaget måste ta hänsyn till alla och deras 

synpunkter. Alla krav måste uppnås i högsta grad det går trots att de är olika. Detta kan inte 

uppnås alla gånger och då väger man dem mot varandra och försöker komma fram till en 

lösning på det viset. Skulle det vara så att kraven är motstridiga så får man jämföra med det 

som stämmer bäst överens med företagets egen policy och övertygelse och agera utifrån det. 

 

Företaget har tidigare haft ett monopol på marknaden, fram till för cirka tio år sedan, då det 

kom in andra företag och ville ta del av marknaden. Därför var man tvungen att vända sig utåt 

mot internationella marknader och idag är Sverige bara en liten del av V&S:s verksamhet då 

man endast har ungefär 15 % av marknaden. Utöver den svenska hemmamarknaden bedriver 

man verksamhet i tolv andra länder.  

 

H 2 

Frågor: 

• Tycker Ni att kraven ser olika ut mellan företagets intressenter i olika länder? 

Exempelvis Sverige och Tyskland? 

• När det gäller socialt- och etiskt ansvar, har Ni olika strategier i olika länder? 

• Om Ni använder er av olika riktlinjer, hur går det ihop med de etiska och moraliska 

regler och riktlinjer som finns i Sverige? 
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• Det som är olagligt i Sverige är inte nödvändigtvis olagligt i andra länder där företaget 

är etablerat. Har detta någon inverkan på hur företaget agerar? Finns det medvetna 

skillnader i hur man bedriver verksamhet hemma i Sverige och på den internationella 

arenan? 

Svar: 

Grundläggande är att följa de lagar och riktlinjer som gäller på olika marknader. Just 

marknadsföring är något som är helt naturligt att man anpassar efter vilket land man för 

tillfället etablerar sig i. Ibland får man annonsera och ibland får man göra tv-reklam, men det 

är något som man på företaget är vana vid och inte har några svårigheter att rätta sig efter. 

Men när det gäller vissa etiska krav väljer man att sätta ribban högre än det som krävs. Ett 

exempel på det är att man har interna regler och riktlinjer som att inte rikta marknadsföringen 

till ungdomar som är yngre än 21. Även i länder där det är tillåtet att marknadsföra till yngre 

än 21, väljer man att gå efter den internt satta gränsen. Då avstår man från att rikta några 

marknadsföringsåtgärder mot målgruppen under tjuguett.  

 

Alla marknader ser olika ut med olika regler och restriktioner och man ser inga som helst 

problem i att anpassa sig efter just de regler som gäller i ett visst land. Man anser det inte 

heller som något konstigt att vissa saker är tillåtna i ett land men inte i ett annat, till exempel 

marknadsföring i Sverige, och det ses inte heller som något motsägelsefullt. Företaget verkar 

efter de förutsättningar som finns på varje marknad. Viktigast är att det inte sätts andra krav 

på Vin & Sprit som företag än de andra som man konkurrerar med för då skulle det gå ut över 

lönsamheten. 

 

H3 

Frågor: 

• Hur kommunicerar Ni arbetet med socialt- och etiskt ansvar? 

• Hur viktigt är det för företaget att uppfattas som legitimt och trovärdigt av 

omgivningen? 

Svar: 

Legitimitet är jätteviktigt eftersom produkterna är så känsliga. Det är extremt viktigt veta vad 

man gör och att stå för det, bland annat vad gäller marknadsföring, att marknadsföra på ett 

ansvarsfullt sätt och inte vända sig till en yngre målpublik. 
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H4 

Frågor: 

• Vilka aktiviteter bedriver företaget för att öka trovärdigheten och öka legitimiteten? 

• Påverkar trovärdigheten från Er omgivning lönsamheten? 

• Påverkar media arbetet med socialt- och etiskt ansvar? 

 

Svar: 

De senaste åren har det uppkommit allmänna krav i samhället om att alla företag ska kunna 

visa upp ett fläckfritt inre, att det som presenteras utåt mot allmänheten också stämmer 

överens med det som sker inom företaget. Det går inte att visa upp en snygg fasad men ha 

kaos inne i organisationen. Därför ser V&S:s strategi ut på så sätt  att man först utför vissa 

aktiviteter och åtgärder för att sedan visa upp vad det är man har åstadkommit. Detta görs för 

att undvika risken med att det kommer någon journalist och försöker sticka hål i det och 

upptäcka att det finns oöverensstämmelser i organisationen. Man har en mycket tydlig 

riktning som är starkt förankrad i ledningen. 

 

Media har inte så stor inverkan på företaget och det man gör, men det är ändå media som 

avgör vad som är i ropet och är trendigt just för tillfället. T.ex alkolås som tagits upp i 

medierna flitigt, där får företaget visa konkret vad som kan göras och görs. Det är något som 

är närvarande i alla led i produktionskedjan som till exempel när man köper 

distributionstjänster så är alkolås ett av de viktigaste kriterierna. 

 

 

H5 

Frågor: 

• Varför följer ni några regler eller riktlinjer när det gäller socialt och etiskt ansvar som 

är utformade av särskilda organisationer? 

• Varför agerar ni ansvarsfullt? Är det för att göra världen till en bättre plats, lönsamhet 

eller beror det på riskundvikande?  

Svar: 

Varför man väljer att ta etiskt ansvar är för att man tror på det inom företaget och att det 

gagnar affärerna långsiktigt. Målen tas fram först för att sedan implementeras. Det är både 

kort- och långsiktiga mål, som varje år ska kollas av för att se hur långt på vägen man 
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kommit. Att ta ett etiskt och socialt ansvar är något som kostar pengar på kort sikt, men som 

man ändå tror är lönsamt på längre sikt. 

 

H6 

Frågor: 

• Har produkten blivit mindre viktig idag? 

• Anser Ni att attityder, värderingar och normer blivit viktigare för Er än tidigare 

Svar: 

Produkten har inte blivit mindre viktig, men företaget bakom produkten har blivit mer viktigt. 

Man anser att det är viktigare hur företaget bakom produkten agerar och vem som står bakom 

produkten. Därför måste man vara transparent. Allmänheten kräver idag information om vem 

som står för produkten och hur företaget agerar. Ett steg mot att möta just det kravet är att 

man på alla sina produkter har angett hur man kan komma i kontakt med företaget, genom 

antingen en webbadress eller ett telefonnummer. 

 

H7  

Frågor: 

• Tycker Ni att det är ett problem med ökat antal krav på organisationer? 

• Har Ni något exempel på ett tillfälle där Ni har förlorat i trovärdighet och åtgärdat 

detta? 

Svar: 

Ett ökat antal krav ses inte som ett problem men innebär det mer arbete. Det faktum att det 

idag ställs fler krav på företag stämmer överens med bolagets egna sätt att se på dessa frågor. 

Av den anledningen måste man vara mer noggranna och se till att informationen, målen och 

värderingarna sprids i hela organisationen.  

 

En strategi för att skapa legitimitet är att alltid försöka ligga steget före så att man aldrig 

behöver försvara sitt rykte. Det händer dock att sådana situationer dyker upp ändå. Ett 

exempel på ett sådant tillfälle var när det uppdagades att det förekom mutor inom 

Systembolaget och Vin & Sprit också blev indragna och anklagade. Detta var en mediakris 

och man var tvungen att vända sig inåt mot företaget och se vad som hänt. För att kunna lösa 

problemet insåg man att bättre utbildning för personalen var det som krävdes. Man jobbar 

mycket med att täppa igen luckor om det finns några sådana och bygga från grunden igen. 
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Företaget drivs precis som vilket annat kommersiellt företag som helst, att det är staten som är 

ägare har ingen större betydelse, man hade inte agerat annorlunda med en annan ägare.  Det 

ställs inga speciella eller annorlunda krav på Vin & Sprit än något annat bolag. Staten har två 

medlemmar i styrelsen vilket gör att de har en insyn i verksamheten, men utöver det är det 

inte så mycket de lägger sig i. Det fungerar som vilket aktiebolag som helst. 
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5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel redovisar vi resultaten från vår undersökning och analyserar dessa genom 

hypotesprövning. Resultatet handlar om hur dessa företag får legitimitet från sin omgivning.   

Vi börjar med att presentera en hypotes och därefter resultat och analys för de två studerade 

företagen. Som vi nämnt tidigare i uppsatsen är hypoteserna härledda utifrån teorierna som vi 

presenterat. För en tydligare presentation av hur de hänger samman se modell 3 i 

referensramen. 

 

H 1 

De motstridiga krav som ställs på statligt ägda företag av omvärld möts på ett sätt som är 

tillfredsställande för så många som möjligt för att kunna leva upp till de många förväntningar 

som finns i omvärlden. Detta bidrar till långsiktig lönsamhet och ett starkare stöd från 

omgivningen. Därför är det viktigt att företag på ett framgångsrikt sätt hanterar de olika 

kraven/värderingarna/normerna som finns i omvärlden. 

 

Resultat: 

Vin & Sprit anser att det idag är viktigare att agera ansvarsfullt än tidigare och att ta ett stort 

etiskt ansvar, utöver det som ägarna kräver. Förra året togs en affärsetisk uppförandekod på 8 

språk fram för hela koncernen som man nu jobbar med att implementera. Den gäller för 

medarbetarna, marknaden, ansvaret mot samhället och ansvaret för miljön. De har också 

sedan tre år tagit fram en ansvarsredovisning på eget initiativ. Företaget anser att det är 

lönsamt på sikt att vara etiskt och socialt ansvarstagande. V&S har som ambition att i 

möjligaste mån uppfylla krav från alla intressenter. Går inte det så väger man kraven mot 

varandra för att kunna avgöra vilket av kraven som väger tyngst i just den situationen. Är 

kraven motstridiga fokuserar man på det som stämmer överens med företagets egen policy 

och övertygelse. Företaget anpassar verksamheten efter de lagar och regler som råder i det 

aktuella landet, främst vad gäller marknadsföringsåtgärder. 

 

Vattenfall anser sig vara utsatt för fler motstridiga krav än andra företag. Företaget anser inte 

att det är viktigare att agera ansvarsfullt än tidigare, däremot anser de att det blivit viktigare 

att kommunicera vad man gör. De har en ambition om att uppfattas som nummer ett inom 

miljö- och samhällsfrågor och det är en strategi som genomsyrar hela företaget. De har också 

tagit fram en rapport där de visar vad Vattenfall gör och hur deras sociala och etiska 
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ansvarstagande och dess arbete ser ut. Vattenfall vill ha erkännande från alla sina 

intressegrupper. De anser att det är viktigt att prioritera olika grupper i taget i olika situationer 

där det är mest aktuellt. Det går inte att uppfylla alla kraven samtidigt, utan de fokuserar på ett 

i taget. Det är företagets mål att ha en god relation till så många av deras intressentgrupper 

som möjligt. Genom att agera öppet mot samhället och alltid diskutera kraven öppet anser de 

ha en god kommunikation. De försöker få en större förståelse från omgivningen. Vattenfalls 

marknadsföringsstrategi är anpassad i de olika länderna efter det egna landets marknad och 

marknadens krav. Eftersom företaget har olika målsättning i olika länder anpassar man också 

marknadsföringsåtgärderna efter de målen.  

 

Analys: 

Med sin affärsetiska uppförandekod och redovisning visar V&S att de vill tillfredställa så 

många led som möjligt inom och utom företaget. Genom ansvarsredovisningen och 

uppförandekoderna visar man för omgivningen att deras krav och förväntningar tas på allvar. 

V&S anpassar sig efter de förväntningarna som finns i omgivningen, vilket idag innebär att ta 

etiskt och socialt ansvar och når på så sätt få legitimitet och acceptans från sin omgivning. 

V&S har som ambition att uppfylla alla krav från alla intressenter. Men i deras 

marknadsföring och reklam kommunicerar de inte alls om deras sociala och etiska 

ansvarstagande. Den affärsetiska koden i form av en rapport är inget som man offensivt 

försöker nå ut med till alla i sin omgivning. De anpassar inte sin marknadsföring och 

kommunikation när det gäller det sociala och etiska ansvarstagandet i någon stor skala. 

Däremot är de mycket tydliga och detaljerade med information och arbetet med det sociala 

och etiska ansvarstagandet i alla andra led. Detta kan tolkas som att de har en ambition att 

arbeta långsiktigt eller för att de vill undvika risken att bli ifrågasatta. Deras 

marknadsföringsstrategier kan också bero på att de inte är särskilt utsatta medialt och därför 

inte behöver kommunicera sitt arbete med socialt och etiskt ansvarstagande utåt i någon större 

skala. Detta går i linje med teorin om effektivitet och legitimitet. Genom att följa de 

institutionella reglerna som finns inbyggda i samhällsstrukturen, samt följa de koncept och 

trender som dyker upp, skapar man legitimitet. Liksom V&S är Vattenfall angelägna att 

kommunicera vad de gör och tillfredställa omvärldens krav vad gäller socialt och etiskt 

ansvarstagande. Deras strategi och vision är att uppfattas som nummer ett inom dessa frågor. 

Genom att ha det som sin vision visar man för omgivningen att man inte bara försöker 

uppfylla deras krav, utan att det även är krav som företaget självt ställer. Precis som Vin & 

Sprit går också Vattenfalls strategi hand i hand med effektivitets- och legitimitetsteorin. 
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Tydlig upplysning till allmänheten om deras miljöarbete genom reklam och andra 

marknadsföringsåtgärder, samt ansvarsredovisningen, är alla verktyg med vilka företaget 

försöker skapa legitimitet och tillförlitlighet hos omgivningen. Båda undersökta företagen har 

också relativt nyligen implementerat nya strategier och åtgärder när det gäller 

kommunikationen av det sociala och etiska ansvartagandet. Detta kan ses som ett sätt att visa 

följsamhet mot omgivningens krav då de tidigare arbetat med liknande frågor men inte lika 

tydligt som nu. 

 

H2  

Företag använder sig av olika metoder på den svenska hemmamarknaden och den 

internationella marknaden. De sociala och etiska riktlinjer som följs hemma i Sverige behöver 

inte följas på samma sätt på de internationella marknaderna. På en utländsk marknad följs 

landets egna lagar och regler, oavsett om de stämmer överens med de svenska värderingarna. 

Genom att dela upp aktiviteterna på detta sätt kan företag dela upp sin verksamhet och därmed 

tillfredställa olika marknader och krav samtidigt nationellt och internationellt. 

 

Resultat: 

För V&S är det viktigt att följa de lagar och riktlinjer som finns på olika marknader. De 

anpassar sin marknadsföring till det land man agerar inom. När det gäller etiska och sociala 

krav så har de dock valt att ha vissa egna krav. Bland annat att aldrig rikta reklam och 

marknadsföra produkter till ungdomar under 21 år. När det gäller restriktionerna på 

marknadsföring i Sverige och andra länder ser de inte det som motsägelsefullt att de 

marknadsför sig utomlands på sätt som inte är tillåtna i Sverige. De verkar istället efter de 

förutsättningar som finns och accepterar det till fullo på alla marknader så länge det inte går 

emot företagets egna värderingar. V&S poängterar också vikten av att de inte ska ha andra 

krav på sig än de företag de konkurrerar med, då det skulle gå ut över lönsamheten. 

De anpassar sig efter de lagar och regler som gäller i olika länder och har ingen övergripande 

strategi gemensam för alla länder de verkar inom. De tar med sig sina ambitioner, värderingar 

och visioner. De anser också att de flesta länder liknar varandra och att de har samma krav i 

alla länder. De anser sig agera på en konkurrensutsatt marknad och måste konkurrera med 

samma krav som andra företag. Vattenfall använder de energiresurser som finns tillgängliga i 

respektive land vilket inte alltid stämmer överens med den svenska energipolitiken och dess 

mål. Vattenfall kritiseras ofta i media och även av riksrevisionen för sin ägarstyrning och att 

de inte följer regeringens riktlinjer.  
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Analys: 

V&S har valt att anpassa sig till de förhållanden som råder i olika länder och gör det beroende 

på hård konkurrens. När det gäller marknadsföring till ungdomar under 21 har de valt att ha 

en och samma strategi på alla marknader trots att det är tillåtet i många länder. De ar alltså en 

kombinerad strategi där dom anpassar sig till olika regler men samtidigt ses som det ”goda” 

företaget som inte marknadsför sig till vem som helst. Genom att dela upp verksamheten på 

detta sätt och ändå visa en följsamhet utåt i och med den hårda åldersgränsen når de 

legitimitet och respekt från sin omgivning. Den teorin som är kopplad till hypotesen är 

särkopplingsteorin. Vin & Sprit använder sig av särkoppling i det avseende att man kopplar 

isär den internationella verksamheten från den inhemska, bland annat genom att göra reklam 

för sina produkter i andra länder vilket man inte får göra i Sverige. Detta gör att de kan 

tillfredställa flera olika krav samtidigt. 

Vattenfall når legitimitet och trovärdighet genom att de anpassat sig till olika marknader och 

har i Sverige valt att vara mycket tydliga i sin marknadsföring och kommunikation med den 

stora massan. I vissa andra länder har de istället satsat på mindre miljövänliga alternativ och 

att bygga upp ett starkt varumärke. Till exempel i Sverige satsar man hårt på att bevisa att 

man är ett ansvarsfullt företag eftersom det är ett av marknadens krav. I något annat land som 

till exempel Polen ser kraven från marknaden annorlunda ut och just företagsansvar 

efterfrågas inte i lika hög grad. Därmed blir särkoppling relevant även för Vattenfall då man 

inte bara anpassar marknadsföringen utan även verksamheten i de olika länderna. Vattenfall 

når stöd och legitimitet då de anpassar sin reklam till olika marknader med olika budskap. I 

Sverige satsar man mer på att kommunicera arbetet med socialt och etiskt ansvarstagande till 

skillnad från andra länder som i Polen. När det gäller deras sociala och etiska ansvarstagande 

satsar de på att marknadsföra sig på de områden, marknader och intressenter som kräver det.  

Detta kan bero på att de är ett företag med hög igenkänning i Sverige men inte internationellt. 

Till skillnad från V&S är Vattenfall ett mycket mer mediabevakat företag och fler kräver 

information om deras miljöarbete. 
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H3 

Företag kan säga en sak men göra något annat, som inte alltid stämmer överens. 

Organisationer som har liknande värderingar som de som finns i samhället där verksamheten 

bedrivs blir lättare accepterade av sin omgivning. Därför är det viktigt för många 

organisationer att visa upp för omgivningen att de delar de värderingar som de flesta har.  

 

Resultat: 

Det är mycket viktigt enligt V&S att de vet vad de gör och stå för det. När det gäller 

markandsföring vill de marknadsföra sig på ett ansvarsfullt sätt, vilket innebär att man inte 

marknadsför sig till ungdomar. 

Legitimitet och trovärdighet är väldigt viktigt och deras hållbarhetsrapport är ett led i det 

arbetet. Det är deras tredje år som de redovisar denna rapport.  

Vattenfall vill vara så öppna som möjligt och besvara och diskutera frågor med omgivningen i 

Sverige. Kommunikationen utomlands ser dock annorlunda ut, då de där har fokus på helt 

andra frågor. När det gäller kommunikationen ut till allmänheten så går det till på så sätt att de 

sätter upp vissa mål och arbetar sedan mot att uppnå dem målen. De har strategier som de 

agerar efter, t.ex att vara nummer ett för miljön. 

 

Analys: 

Vikten av att inte marknadsföra sig till en yngre målpublik kan ses som en strategi att visa upp 

att V&S tar ställning och agerar mer ansvarsfullt än andra. Detta tar också bort fokus från 

andra delar, bland annat vad och hur de marknadsför sig. Enligt teorin om särkoppling är detta 

ett sätt att nå legitimitet genom att avskilja olika delar av verksamheten för att kunna 

tillfredställa flera olika motstridiga krav. 

Vattenfall är mycket tydliga i sina marknadsföringsinsatser och kommunikation i Sverige. 

Vattenfall är ett företag som blivit mycket kritiserat av media, riksrevisionen och allmänheten 

i Sverige beträffande miljö och styrning. Det är också först på senare år företaget har tagit 

fram tydliga regler med ansvarstagande vilket kan ses som ett sätt att visa upp vad de gör. 

Genom att på ett tydligt sätt visa vad de gör flyttar de fokus från det negativa till att de 

faktiskt arbetar med att uppnå ett flertal punkter. Utomlands kräver omgivningen en annan 

sorts kommunikation, med fokus på andra saker. Vattenfall hanterar olika frågor och krav på 

olika marknader. Detta handlar också om särkoppling för att nå legitimitet. 
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H4 

Media har idag stor insyn över företagens verksamheter. En internationell eller nationell 

skandal kan vara förödande för företag och kan skada företagets rykte och varumärke. Företag 

agerar på ett ansvarsfullt sätt för att hantera och undvika risker. På detta sätt når de legitimitet 

och blir lättare accepterade av sin omgivning. 

 

Resultat: 

V&S anser att det på senare år uppkommit fler allmänna krav på att kunna visa upp ett 

fläckfritt inre. Därför går det inte att visa upp en snygg fasad när det är kaos inne i 

organisationen. Det är viktigt för V&S att först göra vad de ska och sedan visa upp vad de 

åstadkommit. Detta för att undvika risken att hängas ut. Detta för att det som de gör ska 

stämma överens med vad de säger. Media har en viktig roll då de avgör vad som är trendigt 

för tillfället. Till exempel alkolås som media ständigt tagit upp, enligt företaget självt. Detta 

har V&S anammat då det är ett starkt kriterium att distributörerna har alkolås.  

Vattenfall är ett företag som ofta kritiseras i media angående deras miljöarbete och 

utlandsverksamhet. Riksrevisionen har också kritiserat Vattenfall när det gäller deras 

utlandsverksamhet och styrning som inte anses hänga ihop med den svenska miljöpolitiken. 

Kritiken handlade särskilt om att det inte var tillräckligt transparent i styrningen mellan 

regeringen och Vattenfall. När detta kom ut i media så blandas det ihop med annat och blev 

till att ”Vattenfall får inte bedriva brunkolsverksamhet i Tyskland...” , enligt många tidningar. 

Genom att vara tydliga i sin kommunikation och marknadsföring försöker de undvika 

missförstånd som detta. 

 

Analys: 

V&S inser risken med att inte arbeta med det ansvarsfulla agerandet och tar inga risker att 

hängas ut offentligt. Detta gör de genom att vara tydliga med vad de gör och genom att hänga 

med vad som gäller just nu. Enligt effektivitetsteorin är detta etts ätt att nå legitimitet genom 

att visa följsamhet med omgivningens krav. 

Vattenfall försöker att kommunicera och diskutera med sin omgivning för att undvika risker 

och för att kunna agera på samma villkor som andra företag. Riksrevisionen kom fram till att 

de agerar emot den svenska miljöpolitiken och att de kan uppfattas som icke trovärdigt av 

omgivningen. Vattenfall blir ofta kritiserade i media och är ett mycket mediabevakat företag 

då miljöfrågor i Sverige diskuteras allt oftare. Deras marknadsföring ligger som sagts tidigare 
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mycket i fokus på kommunikation och information om miljöpåverkan och hållbara lösningar 

för miljön. Detta kan man se som ett sätt att undvika risker enligt teorin om effektivitet. 

Genom effektivitet och legitimitet anpassar sig dagens företag efter de rådande trender och 

förväntningar i och av samhället. I vårt samhälle idag tar medierna en stor plats och har makt 

att påverka allmänheten. Det faktum att båda företagen väljer att ha en fin ”fasad” inom som 

utanför organisationen kan tolkas som en förebyggande åtgärd mot granskning. Detta gör att 

företagen når legitimitet enligt teorin om effektivitet. 

 

H5 

Organisationer kan besluta något för att sedan visa upp något annat som tillfredställer detta. 

Detta innebär att organisationer kan beskriva situationer på olika sätt, beskriva sin egen roll, 

påverka sitt ansvarstagande och argumentera för beslut och åtgärder i olika situationer för att 

visa på sitt eget ansvarstagande och nå legitimitet. Det man säger och gör behöver inte 

stämma överens. 

 

Resultat: 

För V&S är det viktigt att det man säger och sedan gör stämmer överens. Därför är de noga 

med att först agera och sedan kommunicera. Anledningen till att de väljer att ta ett etiskt 

ansvar är för att de tror på det och att det gagnar affärerna långsiktigt. Först tar de fram målen, 

sedan jobbar de för att implementera dessa mål. Det är också viktigt att personalen och övriga 

delar av organisationen vet vad de gör.  

Vattenfall använder GRI (Global Reporting Initiativ), riktlinjer för hållbarhetsredovisning för 

att öka transparensen och jämförbarheten. De vill undvika risker och vara tydliga i 

kommunikationen. De satsar på nya sätt att ta tillvara på energi och är tydliga med att visa vad 

de vill åstadkomma.  

 

Analys: 

V&S är noga med att först agera och sedan kommunicera för att undvika missförstånd och 

förväntningar. De är tydliga i sitt agerande med socialt och etiskt ansvarstagande. Enligt 

teorin om hyckleri för att få legitimitet så handlar detta om att visa upp vad man gör för att få 

stöd från sin omgivning för att sedan kunna besluta om andra saker. Vattenfall kommunicerar 

mycket mot sin omgivning men mycket handlar om vad de skall göra och inte lika mycket om 

vad de faktiskt gör. De har många visioner och mycket som de redan gjort. Enligt teorin om 

hyckleri är detta ett sätt att nå legitimitet då de först pratar och kommunicerar beslut som 
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tagits för att sedan agera. Detta gör att dom får legitimitet för att kunna fortsätta sin 

verksamhet och använder prat och beslut för att tillfredställa flera motstridiga krav som ställs 

på företagets verksamhet. Men kraven på Vattenfall är också mycket stora i och med medias 

bevakning av företaget. För V&S har inte media lika stort fokus på att bevaka deras 

verksamhet. Detta kan bero på att miljöfrågor diskuteras och debatteras mycket flitigt idag. 

Detta gör att Vattenfall måste tillfredställa fler motstridiga krav för att nå legitimitet. 

 

H6 

På grund av hårdare konkurrens och mer komplicerade krav från konsumenter är det viktigt 

att det finns en gemenskap mellan företaget, deras produkter och konsumenterna. Idag är det 

viktigare att marknadsföra vilka attityder, värderingar och normer företaget har än själva 

produkten i sig. 

 

Resultat  

För Vattenfall är det viktigt med en tydlig röd tråd mellan produkt, företag och konsument. 

Att marknadsföra attityder, värderingar och normer är inte det primära på alla marknader. På 

vissa marknader är produkten fortfarande det som kommer först. Men på andra marknader 

känner allmänheten redan till produkten och då får man fokusera på andra aspekter av 

verksamheten. För V&S är det viktigt att visa vad det är för företag som står bakom 

produkten. Fokus har inte tagits ifrån produkten, men det sätts mera ljus på företaget bakom 

produkten.  

 

Analys  

Enligt hyckleriteorin skapas legitimitet genom prat (kommunikation) och beslut. En 

organisation kan belysa en viss del av sin verksamhet genom att prata och kommunicera om 

den, men besluten som fattas inom organisationen behöver inte nödvändigtvis vara 

samstämmiga med den kommunikationen. För Vattenfall blir det tydligt att det är just det man 

gör när man jämför deras svenska och utländska verksamhet. I Polen belyser man det faktum 

att det handlar om ett energiproducerande företag, medan man i Sverige fokuserar på det 

faktum att miljövänlighet anses väldigt viktigt av företaget, mycket på grund av att det är 

viktigt för konsumenterna. Detta kan bero på att Vattenfall är ett känt företag i Sverige som de 

flesta känner till, men inte internationellt. Detta gör att markanden och dess krav ser olika ut 

på olika marknader. Vin & Sprit försöker i vissa aspekter att hålla besluten och 

kommunikationen samstämmiga, till exempel att aldrig marknadsföra till yngre än 21, oavsett 
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det aktuella landets egna gränser. Dock finns det tillfällen då man inte lyckas skapa denna 

samstämmighet lika bra, att överhuvudtaget marknadsföra sina produkter är något som inte 

anses vara trovärdigt hemma i Sverige, men det är fullt acceptabelt utomlands. På detta sätt 

kan företag sätta fokus på den delen de vill visa utåt. 

 

H7 

Det ökade antalet krav har blivit ett problem för statliga företag idag. 

 

Resultat  

Vin & Sprit ser inte det ökade antalet krav som ett problem. Dock erkänner man att det 

innebär mer arbete. För Vattenfalls del innebär det problem genom att energiefterfrågan hela 

tiden ökar och därmed också behovet av användning av fossila bränslen. Detta går inte helt 

ihop med företagets vision om att skapa ett hållbart samhälle och deras mål om att bli nummer 

ett i miljövänliga lösningar vid energiproduktion. De är själva medvetna om att alla krav inte 

kan uppfyllas samtidigt men det blir något problematiskt att försöka förklara det för 

allmänheten. 

 

Analys 

Varken Vattenfall eller V&S anser att det ökade antalet krav är ett problem. Men i och med 

att båda företagen har arbetar aktivt med sociala och etiska frågor så måste det innebära 

mycket mer arbete och energi på dessa områden. 
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6. Slutsatser 
Utifrån den analys som gjorts i föregående kapitel presenteras nedan studiens slutsatser 

genom att besvara frågeställningen. Problemet lyder som följer: hur lyckas statligt ägda 

företag få legitimitet från sin omgivning när det gäller motstridiga krav på socialt och etiskt 

ansvarstagande? Slutsatserna är indelade i tre delar utifrån den teoretiska referensramen och 

hypoteserna. Den första delen hör ihop med hypoteserna 2 och 3. Den andra delen hör ihop 

med hypoteserna 5 och 6 och slutligen behandlas hypotes 1, 4 och 7 i den tredje delen. 

 

1. För att lyckas skapa legitimitet trots internationell verksamhet väljer de undersökta statliga 

företagen att koppla isär den verksamhet som bedrivs hemma från den utländska 

verksamheten. De sociala och etiska riktlinjer som råder hemma i Sverige följs inte på samma 

sätt internationellt. Genom att visa upp en del av verksamheten på en marknad och sedan lyfta 

fram en annan del av verksamheten på en annan marknad så flyttar företaget fokus och kan 

tillfredställa flera motstridiga krav samtidigt. Detta sätt att skapa legitimitet stämmer överens 

med våra hypoteser 2 och 3 som är härledda ur teorin om särkoppling. 

 

2. För att tillfredsställa externa krav från omgivningen används kommunikation (prat) för att 

rättfärdiga de beslut som tagits med syfte att tillfredsställa interna krav (lönsamhet). Genom 

tydlig kommunikation utåt kan företaget belysa de delar av verksamheten som känns rätt just 

för tillfället. Prat och kommunikation är ett medel som används flitigt för att förklara negativa 

aspekter av företaget och förtydliga och visa upp vad de avser att göra eller står för. De 

undersökta företagen får stöd från sin omgivning genom att fokusera på vad företaget står för 

och kommunicera ut detta. I Sverige är detta högst aktuellt eftersom båda undersökta 

företagen har hög igenkänning och omgivningen kräver mer information och ställer höga krav 

på att företagen agerar korrekt. Utomlands var det viktigare att fokusera på att bli ett företag 

som konsumenterna känner igen och att vara trovärdigt och konkurrenskraftigt. Detta 

stämmer helt överens med hypotes 5 och 6 som är härledda ur teorin om hyckleri. Dock 

poängterade båda våra respondenter under intervjun vikten av att agera först och sedan 

kommunicera. Detta agerande tolkade vi som en strategi där de vill visa upp vad de gör då 

socialt och etiskt ansvarstagande ligger i tiden och många förväntar sig och kräver denna typ 

av agerande.  
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3. Statligt ägda företag når legitimitet från omgivningen genom att leva upp till de 

förväntningar som ställs på dem, bland annat genom att följa de institutionella reglerna som 

finns inbyggda i samhällsstrukturen, samt följa de trender och koncept som råder för tillfället. 

Statliga företag är öppna och tydliga med vad de gör, och informerar omgivningen när det 

gäller deras sociala och etiska ansvar, detta för att minska risken att uppfattas som icke-

legitimt. Statliga organisationer försöker återspegla samhällets normer och värderingar för att 

på så sätt bli accepterade av sin omgivning. Detta i enlighet med hypotes 1, 4 och 7 som 

handlar om effektivitet och legitimitet. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att dessa två statliga företag skapar legitimitet på samma sätt 

som privata företag i enlighet med de teorier vi använt. Det som eventuellt skiljer statliga 

företag från privata företag när det gäller att skapa legitimitet kan möjligen vara att statliga 

företag är ännu mer tydliga i sin kommunikation till omgivningen. Detta tror vi kan bero på 

att dessa företag oftare förekommer i och kritiseras av media. De har fler motstridiga krav på 

sig men dessa krav kan också vara en fördel då det blir mycket tydligt för företaget vad som 

förväntas av dem. 

 

7. Avslutande diskussion 
 

Enligt våra teoretiska källor och vår empiriska undersökning för hur statliga företag hanterar 

motstridiga krav från sin omgivning och skapar legitimitet så skiljer sig statliga företag inte 

från privata. Detta poängterade också våra respondenter då vi genomförde intervjuerna. De 

anser sig själva agera på lika villkor som vilket företag som helst och konkurrerar därmed på 

samma villkor som privata företag både nationellt och internationellt. Därmed har vi kommit 

fram till en viktig slutsats genom att konstatera att de två statliga företagen som vi undersökt 

inte anser sig behöva agera på ett annorlunda sätt än privata företag. Enligt deras 

(respondenternas) uppfattning agerar både statliga och privata företag på samma marknad och 

samma villkor. Att det just är staten som äger de här företagen anses också spela föga roll i 

affärsverksamheten då det trots allt handlar om konkurrensutsatta företag med vinstkrav på 

sig. Det intressanta i detta är att när vi under uppsatsens gång har förklarat för vår närmaste 

omgivning vad uppsatsen handlar om så har den vanligaste reaktionen varit huruvida företag 

som är statligt ägda ska vara så konkurrenskraftiga som möjligt? I vilket syfte i så fall? Eller 

borde man privatisera Vin & Sprit och Vattenfall?  Det kanske är så att statliga företag inte 
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ska ha vinst och lönsamhet som högsta prioritering, utan att deras fokus ska ligga på andra 

faktorer. 

 

Enligt Lissabon-strategin, något som den svenska regeringen har valt att ta del av, är det 

meningen att vi ska sträva efter ett mer hållbart samhälle, med frisk och ren luft där 

människor mår bra. Detta är något som inte bara ligger på regeringen utan på hela samhället 

däribland företagen eftersom de har ett stort inflytande i vårt samhälle. Rent praktiskt kan det 

innebära att företag som Vattenfall investerar i fler vindkraftverk, avskaffande av kärn- och 

brunkolskraftverk, i Sverige med mera. Frågan är vilket ansvar statliga företag sak ha? 

 

 

8. Kritisk granskning 
 
I detta avsnitt avser vi att kritiskt försöka granska vår insats med denna uppsats. Det största 

hindret i de flesta empiriska undersökningar är tidsbrist. Detta har påverkat oss i alla aspekter 

av undersökningen: djupet på uppsatsen, antalet respondenter, antal läste böcker med mera. 

Utöver tidsbrist måste vi även ta hänsyn till våra respondenters roll i undersökningen. De 

personer som intervjuats på respektive företag har sådana tjänster som har tränat och förberett 

dem för frågor av den här typen. De är därför skickliga på att presentera verkligheten på ett 

sätt som inte är alltför negativt för företaget. Detta är ett faktum som vi har varit medvetna om 

ända sedan vi började skriva intervjufrågorna. Vidare kan nämnas att val av ämne är av den 

känsligare typen vilket har gjort att både vi som författare såväl som våra respondenter har fått 

välja våra ord och formuleringar noggrant. För vår del har det handlat om att inte framstå som 

alltför kritiska men ändå lyckas ställa de där svåra frågorna. För respondenterna handlade det 

om att vara öppna och ärliga utan att avslöja alldeles för mycket, enligt vår egen uppfattning. 

Vi är som redan nämnts medvetna om dessa aspekter och på vilket sätt de kan ha påverkat 

rapportutkomsten, nämligen att sanningen kan ha vridits åt det ena eller andra hållet. Dock 

anser vi inte att snedvridningen är så stor så att det i bred utsträckning har kunnat skada 

validiteten eller reliabiliteten i uppsatsen. 
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9. Framtida forskning 
 

Efter att ha skrivit den här rapporten har vi insett att skillnaden mellan statliga och privata 

företag är mindre än den allmänna uppfattningen. Det är vår uppfattning att det faktum att 

staten har sina mål och visioner för sina företag inte alltid stämmer överens med företagets 

interna mål. Vårt förslag till vidare forskning är en jämförelse mellan privata och statliga 

företag för att se om det verkligen finns några skillnader. Det skulle också vara intressant att 

följa utvecklingen när det gäller företags sociala och etiska ansvar, om det om några år 

kommer att vara lika aktuellt eller bara en flyktig trend. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor  
 

Här har vi valt att presentera intervjufrågorna tillsammans med respektive hypotes för att 

läsaren ska kunna följa hur vi har härlett frågorna utifrån hypoteserna, som i sin tur är 

härledda från teorin. 

 

H 1 

Statliga företag har inte råd att förlora sin trovärdighet och legitimitet. De motstridiga krav 

som ställs av företagets omvärld möts på ett sätt som är tillfredsställande för så många som 

möjligt för att anpassa sig till de många förväntningar som finns i omvärlden. Detta bidrar till 

långsiktlig lönsamhet och ett starkare stöd från omgivningen. Därför är det viktigt att företag 

hanterar de olika kraven/värderingarna/normerna som finns i omvärlden. 

 

 Frågor: 

• Har det idag blivit viktigare eller mindre viktigare att agera på ett ansvarsfullt sätt? 

• Om ja, varför tror Ni det? 

• Vilka kortsiktiga/långsiktiga mål finns i organisationen när det gäller socialt- och 

etiskt ansvarstagande? 

• Vilka intressenter har mest inflytande på hur Er verksamhet bedrivs? 

• Hur tillfredställer Ni de krav som ställs på företaget av olika intressenter? 

• Använder Ni anpassad eller standardiserad marknadsföringsstrategi i olika länder? 

• Är Ert sociala och etiska arbete en konsekvens av omgivningens intressen och trender? 

Agerar Ni efter vad omgivningen och intressenter efterfrågar? Exempelvis efter nya 

trender och nya rön? 

• Hur involverade är de anställda i arbetet med socialt- och etiskt ansvar? 

 

 

H 2 

Företag använder sig av olika metoder på den svenska hemmamarknaden och den 

internationella marknaden. De sociala och etiska riktlinjer som följs hemma i Sverige behöver 

inte följas på samma sätt på de internationella marknaderna. På en utländsk marknad följs 

landets egna lagar och regler, oavsett om de stämmer överens med de svenska värderingarna. 

Genom att dela upp aktiviteterna på detta sätt kan företag dela upp sin verksamhet och därmed 

tillfredställa olika marknader och krav samtidigt nationellt och internationellt. 
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Frågor: 

• Tycker Ni att kraven ser olika ut mellan företagets intressenter i olika länder? 

Exempelvis Sverige och Tyskland? 

• När det gäller socialt- och etiskt ansvar, har Ni olika strategier i olika länder? 

• Om Ni använder er av olika riktlinjer, hur går det ihop med de etiska- och moraliska 

regler och riktlinjer som finns i Sverige? 

• Det som är olagligt i Sverige är inte nödvändigtvis olagligt i andra länder där företaget 

är etablerat. Har detta någon inverkan på hur företaget agerar? Finns det medvetna 

skillnader i hur man bedriver verksamhet hemma i Sverige och på den internationella 

arenan? 

 

H3 

Företag kan säga en sak men göra något annat, som inte alltid stämmer överens. 

Organisationer som har liknande värderingar som de som finns i samhället där verksamheten 

bedrivs blir lättare accepterade av sin omgivning. Därför är det viktigt för många 

organisationer att visa upp för omgivningen att de delar de värderingar som de flesta har.  

 

Frågor: 

• Hur kommunicerar Ni arbetet med socialt- och etiskt ansvar? 

• Hur viktigt är det för företaget att uppfattas som legitimt och trovärdigt av 

omgivningen? 

H4 

Media har idag stor insyn över företagens verksamheter. En internationell eller nationell 

skandal kan vara förödande för företag och kan skada företagets rykte och varumärke. Företag 

agerar på ett ansvarsfullt sätt för att hantera och undvika risker. På detta sätt når de legitimitet 

och blir lättare accepterade av sin omgivning. 

 

Frågor: 

• Vilka aktiviteter bedriver företaget för att öka trovärdigheten och öka legitimiteten? 

• Påverkar trovärdigheten från Er omgivningen lönsamheten? 

• När det gäller vattenfall, hu påverkar riksrevisionens kritik arbetet med omgivningens 

krav på socialt och etiskt handlande? 
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• Påverkar media arbetet med socialt- och etiskt ansvar? 

 

H5 

Organisationer kan besluta något för att sedan visa upp något annat som tillfredställer detta. 

Detta innebär att organisationer kan beskriva situationer på olika sätt, beskriva sin egen roll, 

påverka sitt ansvarstagande och argumentera för beslut och åtgärder i olika situationer för att 

visa på sitt eget ansvarstagande och nå legitimitet. Det man säger och gör behöver inte 

stämma överens. 

 

Frågor: 

• Varför följer ni några regler eller riktlinjer när det gäller socialt och etiskt ansvar som 

är utformade av särskilda organisationer? 

• Varför agerar ni ansvarsfullt? Är det för att göra världen till en bättre plats, lönsamhet 

eller beror det på riskundvikande?  

 

H6 

På grund av hårdare konkurrens och mer komplicerade krav från konsumenter är det viktigt 

att det finns en gemenskap mellan företagen, deras produkter och konsumenterna. Idag är det 

viktigare att marknadsföra vilka attityder, värderingar och normer företaget har än själva 

produkten i sig. 

 

 

Frågor: 

• Har produkten blivit mindre viktig idag? 

• Anser Ni att attityder, värderingar och normer blivit viktigare för Er än tidigare 

 

H7  

Allt fler krav och fler intressenter har gjort att det är svårare idag att för företag tillfredställa 

sin omgivning. 

 

Frågor: 

• Tycker Ni att det är ett problem med ökat antal krav på organisationer? 
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• Har Ni något exempel på ett tillfälle där Ni har förlorat i trovärdighet och åtgärdat 

detta? 
 

Bilaga 2: Intervjuer 

3.3.1 Intervju med Margareta Winblad på Vin & Sprit 
Informationschef på V&S, intern och extern information samt presskontakter. 

 

1. 

Det är viktigare idag att agera på ett ansvarsfullt sätt än tidigare. Vi har ett självpåtaget ansvar 

utöver det som ägarna kräver, vi tycker att det är viktigt med ett stort etiskt ansvarstagande 

och har själva valt att arbeta med det. Under förra året tog vi fram en affärsetisk 

uppförandekod för hela koncernen och den jobbar vi väldigt hårt med att implementera. Den 

har tagits fram på 8 olika språk. 

Den affärsetiska uppförandekoden innehåller olika policies vad gäller marknaden, 

medarbetare, ansvar mot samhället och det sista avsnittet handlar om vårt ansvar för miljön. 

Utöver denna tar vi i år för tredje året i rad en ansvarsredovisning som kompletterar 

årsredovisningen. Den är framtagen på eget initiativ och innehåller samma saker/områden 

som den affärsetiska uppförandekoden. Kontrollerar ej målen, men det är på gång med en 

noggrann uppföljning där man ska mäta det som man ska uppnå. 

Först tar vi fram målen, sedan jobbar vi för att implementera dessa mål. Det är både kort- och 

långsiktiga mål, som varje år ska kollas av för att se hur långt på vägen vi kommit. På lång 

sikt tror vi att det är lönsamt att vara etiskt ansvarstagande. Självklart kostar det pengar på 

kort sikt, men vi tror att det kommer löna sig på lång sikt. 

Företaget har många intressenter, går ej att peka ut någon speciell då de har många olika 

intressenter i  samhället i stort med de som stiftar lagar och att man följer dem det är basic. 

Sen finns det  anställda, leverantörer, kunder och ägare och vi måste ta hänsyn till alla och 

dess synpunkter. Vi måste i möjligaste mån uppfylla alla krav trota att de är olika men det går 

ju inte alla gånger och då får man väga dem mot varandra och försöka komma fram till en 

lösning på det viset. Skulle det vara så att kraven är motstridiga så får man hitta med det som 

stämmer bäst överens med vår egen policy och övertygelse att agera. 

Företaget har tidigare haft ett monopol på marknaden, fram till för ca tio år sedan när det kom 

in en massa andra företag och ville ta del av marknaden. Därför var vi tvungna att vända oss 

utåt mot internationella marknader och idag är Sverige bara en liten del av vår verksamhet då 

vi endast har ca 15 % av marknaden. Utöver det har vi verksamhet i 12 andra länder. Men vi 



 61

hakar inte direkt på några trender, utan vi är anslutna till Globalt ansvar, ett regeringsinitiativ, 

som innebär en massa krav på dem och följer de riktlinjer som anges där. Socialt ansvar som 

begrepp är ju något som hela tiden blir större och förut tror jag inte att vi insåg hur brett det 

är, men det gör de idag. Men det gör man mer och mer och för vår del innebär det att vår 

ansvarsredovisning för varje år blir mer utförlig så att hela tiden utvecklas det här. Det är 

mycket viktigt att de anställda i företaget delar samma värderingar och förstår vikten av 

arbetet med socialt och etiskt ansvar. De som anställs får skriva under att de delar samma 

värderingar och det är viktigt med kommunikation i alla led. 

 

2. 

Grundläggande är att följa de lagar och riktlinjer som gäller på olika marknader. Just det här 

med marknadsföring är något som är helt naturligt att man anpassar efter vilket land man för 

tillfället etablerar sig i, ibland får man annonsera och ibland får man göra tv-reklam, men det 

är något vi är vana vid och inte har några svårigheter att rätta oss efter. Men när det gäller 

vissa etiska krav har vi valt att sätta ribban högre än det som krävs av oss för att ha en god 

marginal, till exempel just det här med att inte marknadsföra till ungdomar, vi har satt en 

gräns att aldrig rikta oss till personer yngre än 21, fast det i vissa länder är tillåtet att 

marknadsföra från 18 eller till och med 16. Men vi gör inga aktiviteter till den målgruppen 

eftersom vi internt har satt en gräns på 21. 

Alla marknader ser olika ut med olika regler och restriktioner och vi ser inga som helst 

problem i att vi får anpassa oss efter just dem regler som gäller i ett visst land. Vi ser det inte 

heller som något konstigt att vi får göra vissa saker i ett land men inte i ett annat, till exempel 

marknadsföring i Sverige, och vi ser det inte heller som något motsägelsefullt. Vi verkar efter 

de förutsättningar som finns på varje marknad. Viktigast att vi inte har andra krav på oss som 

företag än de andra som vi konkurrerar med för då skulle det gå ut över lönsamheten. 

 

3. 

Legitimitet är jätteviktigt eftersom vi jobbar med så känsliga produkter. Det är extremt viktigt 

att vi vet vad vi gör och att vi står för det, bland annat vad gäller marknadsföring att vi 

marknadsför oss på ett ansvarsfullt sätt och inte vänder oss till en yngre målpublik. 
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4. 

De senaste åren har det uppkommit allmänna krav i samhället att alla ska kunna blivit enormt 

viktigt att kunna visa upp ett fläckfritt inre, att allting är rent och pressat och välstruket. Det 

går inte att visa upp en snygg fasad men ha kaos inne i organisationen. Därför ser vi till att 

göra hemläxan och sedan visa upp vad det är vi har åstadkommit, för att undvika risken med 

att det kommer någon journalist och försöker sticka hål i det och säga titta här, här var det 

något som inte stämmer. Hellre jobba igenom och göra det här och sen gå ut och visa vad vi 

gjort för att det som vi gör ska stämma överens med det vi säger. Vi har en mycket tydlig 

riktning och är starkt förankrat i ledningen. 

Medier påverkar har inte så stor inverkan på oss och det vi gör, men självklart är det media 

som avgör vad som är i ropet och är trendigt just för tillfället. Tex alkolås som media tagit upp 

flitigt, där vi konkret kan visa vad vi kan göra. Tex när vi köper upp distributionstjänster så är 

det ett starkt kriterium om de har alkolås. 

 

5. 

.Anledningen till att vi väljer att ta etiskt ansvar är för att vi tror på det och att det gagnar i 

affärerna långsiktligt. Först tar vi fram målen, sedan jobbar vi för att implementera dessa mål. 

Det är både kort- och långsiktiga mål, som varje år ska kollas av för att se hur långt på vägen 

vi kommit. På lång sikt tror vi att det är lönsamt att vara etiskt ansvarstagande. Självklart 

kostar det pengar på kort sikt, men vi tror att det kommer löna sig på lång sikt. 

 

6. 

Produkten har inte blivit mindre viktig, men företaget bakom produkten har blivit mer viktigt. 

Man anser att det är viktigare hur företaget bakom produkten agerar. Viktigast att se vem som 

står bakom produkten. Därför måste man vara transparent. Folk vill veta vad det är för företag 

som står för produkten och hur företaget agerar. Därför har vi på alla våra produkter angett 

vilka vi är och hur man kan komma i kontakt med oss, antingen en webbadress eller ett 

telefonnummer. 

 

7. 

Vi ser det inte som ett problem med ökat antal krav men självklart innebär det mer arbete. 

Stämmer överens med vårt sätt att se på dessa sakerna och vi måste vara mer noggranna och 

se till att de sprids i hela organisationen. Konsumenterna är mer medvetna idag men dock inte 
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motsvarande de krav som kommer på företaget. Alla som jobbar för Vin & Sprit måste skriva 

på ett papper där man går med på företagets visioner och krav. 

 

Vi försöker alltid att ligga steget före så att vi aldrig behöver försvara vårt rykte, men det 

händer ju att man får göra det också. Ett exempel på ett tillfälle där vi fick gå in och försvara 

vårt rykte var när det uppdagades att det förekom mutor inom Systembolaget och vi också 

blev indragna och anklagade. Detta var en mediakris och vi var tvungna att vända oss inåt mot 

företaget och se vad som hänt. Fick oss att börja se över och strama upp och sätta igång 

utbildning. Så vi jobbar oerhört mycket med att täppa igen luckor om det nu finns några 

sådana och bygga från grunden igen. 

Vi driver företaget precis som vilket annat kommersiellt företag som helst, att vi ägs av staten 

har ingen större betydelse, vi hade inte agerat annorlunda med en annan ägare.  Vi har inga 

speciella krav jämfört med vilket bolag som helst. Staten har två medlemmar i styrelsen vilket 

gör att de har en insyn i verksamheten, men utöver det är det inte så mycket de lägger sig i. 

Som ett normalt aktiebolag. Om vi hade en annan ägare skulle vi inte driva företaget på ett 

annat sätt än nu. 

 

3.3.2 Intervju med Åsa Pettersson på Vattenfall 
 

Jobbar med samhällskontakter, jobbar med kontakter med politiker och organisationer, 

hållbarhetskommunikation, projektansvarig för hållbarhetsredovisningen. 

Kommunikationsavdelningen med extern kommunikation för samhällets intressenter. 

 

1. 

Konkurrensutsatta statliga företag utsätts för fler motstridiga krav till skillnad från företag 

som agerar på en monopolistisk marknad, som t.ex Systembolaget. 

Det har inte blivit viktigare för företag att handla på ett etiskt ansvarsfullt sätt idag än tidigare, 

det har alltid varit lika viktigt. Särskilt i den branschen som Vattenfall är verksamt i, som är 

en väldigt speciell bransch, eftersom all energiproduktion har en direkt inverkan på miljön 

och omgivningen. Däremot har det blivit viktigare att kommunicera att man kommunicerar 

vad man gör. 

  Det finns egentligen inga kortsiktiga mål, det finns inga snabba vinster att göra när det gäller 

ansvarstagande, utan det är en strategi som genomsyrar hela företaget. Vår ambition är att 
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uppfattas av omgivningen som nummer ett inom miljöfrågor och samhällsfrågor i stort. Det 

behöver inte betyda att man är bäst på allt, men att vi uppfattas ha ambitioner när det gäller 

just de frågorna. Det ligger i begreppet ansvarstagande att vara långsiktig. 

 

Den största intressentgruppen är kunderna. Vi har egentligen en jättebred intressentgrupp i 

hela samhället, det går inte att ranka vilken som är viktigast, utan vi måste ha ett erkännande 

från alla våra intressentgrupper. I olika situationer och olika sammanhang är olika grupper 

viktigast att prioritera, men ansvarstagande är viktigt för dem alla. Tex bor man nära ett 

vindkraftverk är det viktigt med mycket information just där. Det går inte att säga att just den 

gruppen är viktigast för oss, men man vill ha en god relation till alla. 

 

Det finns självklart motstridiga krav, men vi försöker att vara så öppna som möjligt mot 

samhället och diskutera de här motstridiga kraven. Vi har ju bl. a krav på oss att vi ska 

leverera så billig energi som möjligt, att energiproduktionen ska vara så miljöskonsam som 

möjligt och att det alltid ska finnas ständig tillgång till energi. Det går inte att uppfylla alla 

kraven samtidigt, så man får fokusera på ett i taget. Det är en komplex bild som man får 

försöka beskriva, så att man får en större förståelse. 

 

Vi använder oss av anpassad marknadsföring eftersom våra marknader ser helt olika ut, då 

olika saker är viktiga i Sverige och i t.ex Tyskland. Den debatt som har pågått här hemma om 

brunkolsenergi är något som inte diskuteras lika mycket i Tyskland eftersom det är deras 

största naturtillgång, de är bara jätteglada att vi finns på marknaden och att vi har hjälpt till att 

minska på utsläppen. I våras körde vi ju en kampanj i Sverige som hette Fråga Vattenfall där 

folk fick ställa frågor om sådant de undrar över, men det är något som vi inte skulle göra i till 

exempel Tyskland eller Polen, för där är medvetandegraden väldigt låg så där gäller det att i 

första hand låta folk veta vilka vi är och vad vi gör. Därför ser marknadsföringen där ut på ett 

helt annat sätt och satsas mer på medvetande om vad vattenfall är och gör. Det är av den 

anledningen som vi är med i Regeringsinitiativ Globalt ansvar för att visa vad vi gör och 

kunna jämföra och bevisa att vi gör något. De anställda tycker som företaget och delar 

företagets vision men det är inget tvång. Här är det väldigt viktigt med intern kommunikation 

och information så att folk vet vad som gäller men sedan får var och en tycka precis som den 

vill.  
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2. 

I Tyskland har man har nu beslutat att avveckla kärnkraften precis som i Sverige, men det är 

ett politiskt beslut så självklart anpassar vi oss av de regler och lagar som gäller i ett visst 

land. Vi är ett internationellt företag som agerar på den nationella arenan. Men vi har ju med 

oss våra ambitioner, visioner och värderingar in i ett annat land men vi rättar oss efter det 

landets lagar. De länder där vi finns liknar varandra ganska mycket så det är inga 

konstigheter. Och det här är ingenting som skiljer sig åt i de olika länderna utan det är samma 

krav och samma policies som gäller i samtliga länder där Vattenfall finns, miljöpolicy, 

personalpolicy, lönsamhetskrav mm.  

 

3. 

Legitimitet och trovärdighet är väldigt viktigt och vår hållbarhetsrapport är ett led i det 

arbetet, för det är andra året vi gör det, och anledningen till att vi gör den är att vara så öppna 

som möjligt och besvara och diskutera ansvarsfrågor från omgivningen. 

Vad gäller kommunikationen ut till allmänheten så går det till på så sätt att vi sätter upp vissa 

mål och arbetar sedan mot att uppnå dem målen. Vi har strategier som vi agerar efter, tex att 

vi vill vara nummer ett  för miljön och sen agerar vi utefter den och gör insatser därefter.  

 

4. 

 Riksrevisionen kritiserade styrningen av Vattenfall och inte företaget i sig och vilka 

aktiviteter företaget bedriver, de hade ingen kritik mot hur vi bedriver våra affärer, utan 

kritiken handlade om att det inte var tillräckligt transparent i styrningen mellan regeringen och 

Vattenfall, det var där de tyckte att det fanns brister, så egentligen var det regeringen som 

kritiserades. Men när det kommer ut i media så blandas det ihop och blir till att ”Vattenfall får 

inte bedriva brunkolsverksamhet i Tyskland...”  

Det är nu vi kommer till det här med motstridiga krav, för det handlar egentligen om vad man 

tycker ett statligt företag får och inte får göra. Men vi är ett konkurrensutsatt företag som 

agerar på en fri marknad. Vi driver vårt företag på helt kommersiella grunder men med ett 

stort ansvarstagande. Det finns människor som tycker att statliga företag inte ska göra vissa 

saker, men det är ju helt upp till ägarna att avgöra. 
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5. 

Vi är med i Globalt ansvar och använder GRI (Gloabl reporting iniativ), riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning för att öka transparansen och jämförbarheten.  

Riskundvikande för att lönsamhet och CSR inte har direkt kopplingar utan indirekt 

kopplingar. Att vi rapporterar om det är lite proaktivt. Vi håller på med de här frågorna för att 

vi också har viljan att göra världen till en bättre plats. Det satsas mycket resurser på forskning 

och utveckling och vi håller hela tiden på och kollar om det finns andra, mer hållbara sätt att 

producera och ta tillvara på energi. Det finns idag en efterfrågan på denna typ, började med en 

heltäckande hållbarhetsredovisning för 2 år sedan. Lönsamhetskravet ligger i botten men det 

kravet går att ställa in och anpassa det kravet efter den vision som företaget har, som nu senast 

till exempel har vi sänkt kravet för lönsamhet på vårt vindkraftsprojekt, eftersom det är något 

som vi gärna vill satsa på.  

 

6. 

Vår produkt är väldigt viktig så det känns inte som att den kommit i skymundan till fördel för 

allting runtomkring som till exempel företagets värderingar. Att allmänheten har blivit mer 

krävande vad gäller tillgång till information och kommunikation ser vi bara som en fördel, då 

det ger oss en chans att berätta om vad vi gör. 

 

7. 

Problemet blir att kommunicera det faktum att det inte går att uppfylla alla målen samtidigt. 

Det gör vi genom att aktivt gå ut och prata med folk och publicera den här sortens information 

för att diskutera de här frågorna. Vi vill också ha så hållbart samhälle som möjligt men 

samtidigt ökar energiefterfrågan hela tiden vilket innebär att vi kommer vara tvungna att 

använda fossila bränslen. Det finns dock ett dilemma i det faktum att den information som vi 

själva ger ut inte tas på lika stort allvar, fast det är klart att folk litar på oss också, men det kan 

vara så att de hellre väljer att lita på det som sägs eller trycks av någon annan. Fördel att 

omgivningen är mer medvetna för då får vi chansen att visa vad vi gör. 
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