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Abstract 

Corporate Social Responsibility (CSR) is a topic that is becoming increasingly 

important in today's society. CSR is a concept whereby companies voluntarily 

integrate social and environmental concerns both in their business but also in 

interaction with their stakeholders. The society of today sets high expectations for 

how companies take their social responsibilities, especially in industries where the 

risks to individuals and the environment are high. In this study, we tried to answer 

the following questions; what kind of responsibility do companies in the plastics 

and chemicals industry claim to take and why might this be due? What differences 

exist between the investigated companies in the industry and what may these 

differences be rooted in? The purpose of this study was to obtain an understanding 

of the interest in working on sustainability in the plastics and chemicals industry. 

In our thesis we have chosen to use a deductive approach, where we studied the 

three companies’ sustainability reports or similar materials relating to issues on 

CSR with the help of a checklist. The checklist has served as a tool for the 

empirical material. In the theoretical part, we have chosen to include theories 

relating to the CSR concept, structure, and the driving forces behind corporate 

responsibility. We have also chosen to include stakeholder and legitimacy theory. 

Other theories such as Triple Bottom Line and Carroll's pyramid of CSR are also 

presented. We have in this study concluded that it is necessary for companies to 

demonstrate that they take responsibility for all its stakeholders and not just for 

shareholders. All three companies put great emphasis on accounting for the 

environmental liability issues which may be due to the expectations regarding the 

ethical responsibility for the environment are high in this sector. The industry is 

heavily regulated in terms of product safety with the result that this is something 

that is considered being important and relevant to companies when they set up 

their reports.



 

 

Sammanfattning 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett ämne som blir alltmer aktuellt i 

dagens samhälle. I grund och botten handlar begreppet om företagens frivilliga 

ansvarstagande fördelat på ekonomiskt-, miljömässigt- samt socialt 

ansvarstagande. CSR är således ett begrepp som innebär att företagen frivilligt 

integrerar sociala och miljömässiga hänsyn dels i sin verksamhet men även i 

samverkan med intressenterna. I dagens samhälle ställs höga förväntningar på hur 

företagen tar sitt sociala ansvar, särskilt i branscher där riskerna för individer och 

miljö är höga. I denna studie har vi ur detta resonemang eftersträvat att besvara 

följande problemformuleringar: Vilket ansvar säger sig företag inom plast- och 

kemibranschen ta och vad kan detta bero på? Vilka skillnader finns mellan de 

undersökta företagen i branschen och vad kan dessa skillnader ha sin grund i? 

Vårt syfte med denna studie har varit att få en förståelse för intresset för arbete 

med hållbarhet i plast- och kemibranschen. I vår uppsats har vi valt att utgå från 

en deduktiv ansats där vi studerat tre företags hållbarhetsredovisningar eller 

liknande material rörande frågor om CSR med hjälp aven egenkomponerad 

checklista som vi upprättat med teorin som utgångspunkt. Checklistan har 

fungerat som ett verktyg för det empiriska materialet. I den teoretiska delen har vi 

valt att inkludera teorier rörande CSR-begreppet, dess uppbyggnad samt vilka 

drivkrafter som ligger bakom företagens ansvarstagande. Vi har även valt att 

inkludera Intressentmodellen samt Legitimeringsteorin, för att belysa den 

samhörighet som finns mellan intressenter och samhällsfaktorer, men även andra 

teorier som Triple Bottom Line samt Carrolls pyramid presenteras. Vi har i 

studien kommit fram till att det idag är nödvändigt för företag att visa att de tar 

sitt ansvar för alla sina intressenter och inte bara för aktieägarna. Alla tre 

företagen lägger stor vikt vid redovisning av de miljömässiga ansvarsaspekterna 

vilket kan bero på att de förväntningar när det gäller det etiska ansvarstagandet 

som omgivningen runt företagen har på dessa varierar med vilken bransch 

företagen befinner sig i. Branschen är dessutom hårt reglerad när det gäller 

produktsäkerhet vilket leder till att detta är något som anses viktigt och relevant 

av företagen då de upprättar sin redovisning. 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 8 

1.1 Bakgrund 8 

1.2 Frågeställningar 9 

1.3 Syfte 9 

Metod 10 

2 Teori 12 

2.1 Etik 12 

2.2 Företagsetik 12 

2.3 Begreppet CSR 13 

2.4 Drivkrafter bakom företagens ansvarstagande 14 

2.4.1 Intressentmodellen 16 

2.4.2 Legitimeringsteorin 18 

2.4.3 Triple Bottom Line 18 

2.4.4 Carrolls pyramid 19 

2.5 Hållbarhet 20 

2.5.1 Global Reporting Initiative 21 

2.6 Lagstiftning i branschen 21 

3 Empiri 23 

3.1 Cementa 23 

3.1.1 Om företaget 23 

3.1.2 Ekonomiskt ansvar 23 

3.1.3 Miljömässigt ansvar 24 

3.1.4 Socialt ansvar 25 



 

 

3.2 Kemira 26 

3.2.1 Om företaget 26 

3.2.2 Ekonomiskt ansvar 27 

3.2.3 Miljömässigt ansvar 27 

3.2.4 Socialt ansvar 28 

3.3 Perstorp AB 29 

3.3.1 Om företaget 29 

3.3.2 Ekonomiskt ansvar 30 

3.3.3 Miljömässigt ansvar 30 

3.3.4 Socialt ansvar 31 

4 Analys 33 

4.1 Jämförelse mellan empiri och teoretisk referensram 33 

4.2 Jämförelse företagen emellan 35 

4.2.1 Ekonomiskt ansvarstagande 35 

4.2.2 Miljömässigt ansvarstagande 35 

4.2.3 Socialt ansvarstagande 36 

5 Slutsatser 38 

5.1 Slutsats 38 

5.1.1 Frågeställning 1 38 

5.1.2 Frågeställning 2 39 

5.2 Förslag till fortsatta studier: 41 

6 Referenslista 42 

 

 



 

 

Bilaga 1 

Figur 1 

Figur 2



8 

 

 

1 Inledning 
 

I detta inledande kapitel har vi valt att börja med att presentera bakgrunden till 

vårt valda ämne samt vilka problemformuleringar vi undersöker. Därefter 

redogör vi för syftet som vi ämnat uppnå i studien. 

 

1.1 Bakgrund 

För några år sedan skedde en miljöfarlig olycka på kemiföretaget Kemira i 

Helsingborg. Elva tusen ton salpetersyra släpptes ut till följd av en sprucken 

behållare och syran bildade ett giftigt gasmoln vid kontakt med vatten. En rad 

anställda skadades och fördes till sjukhus. Kemira kritiserades starkt i media då de 

valt att placera produktionen så pass centralt i staden (Dagens Nyheter, 2005). 

2007 inträffade ett kemutsläpp hos kemiföretaget Perstorp då 200 liter av det 

frätande ämnet natronlut läckte ut under ombyggnadsarbete med en rörledning. 

(Dagens Nyheter, 2007). Företagens ansvar när det gäller just miljö och även 

gällande mänskliga rättigheter är något som under de senaste åren blivit allt mer 

debatterat, framförallt i media (Dagens Nyheter, 2006). Politiker har under de två 

senaste decennierna fått allt mindre inflytande på företagen och individen genom 

ökad globalisering och genom avregleringar. Samtidigt har ansvar och 

värderingar, så kallade immateriella värden, fått en allt större roll som 

konkurrensmedel som en följd av en ökad medvetenhet hos konsumenterna. 

Denna medvetenhet gör att allt större krav ställs på att produkter ska framställas 

på ett ansvarsfullt sätt, att produktionen sker på ett sätt som är långsiktigt hållbart 

för miljön, samhället och ekonomin även i framtiden samt även hur företaget 

sköts i stort. Begreppet Corporate Social Responsibility, CSR, beskriver dessa 

delar och är ett område som varit på stark frammarsch under de senare åren 

(Löhman & Steinholtz., 2004, s. 9-16). 
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I en globaliserad och öppen värld växer dessutom betydelsen av varumärken och 

företagsidentiteter. Att hantera ett företags anseende är även värdepåverkande 

vilket innebär att företagen successivt har upptäckt att de måste både fastställa och 

kommunicera de värderingar som ligger till grund för deras verksamheter, det vill 

säga uppföranderegler och affärsetiska principer. För att överleva häftiga 

marknadsförändringar, allmänna ekonomiska nedgångar och generationsväxlingar 

i företagsledningar måste företagen uppvisa hållbara värderingar som 

intressenterna långsiktigt kan identifiera sig med (Larsson et al., 2008, s. 8-9). Det 

har blivit allt vanligare att organisationer upprättar redovisningar där resultatet av 

företagets arbete med hållbarhetsfrågor redovisas. (KPMG, 2008). I en sådan så 

kallad hållbarhetsredovisning redovisas resultatet av företagets arbete och resultat 

inom alla de tre dimensionerna ekonomi, miljö samt sociala frågor (Löhman & 

Steinholtz). KPMG förutspår att hållbarhetsredovisningar i framtiden kommer att 

ingå som en del av årsredovisningen och att det kommer att bli allt mindre vanligt 

med separata sådana redovisningar (2008).  

 

1.2 Frågeställningar 

• Vilket ansvar säger sig företag inom plast- och kemibranschen ta enligt 

deras hållbarhetsmaterial och vad kan detta bero på? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan de undersökta företagen i 

branschen och vad kan dessa likheter och skillnader ha sin grund i? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att försöka ge en förklaring till det ökade intresset för 

frågor gällande företagsetik och ett hållbart företagande i en viss typ av bransch. 
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Metod 
  

I detta kapitel redogör vi för den metod vi valt att använda och vilka 

avgränsningar och avvägningar vi gjort under arbetets gång. 

 

Gruppen har valt att utgå från den teori som finns på området Corporate Social 

Responsibility för att sedan applicera och testa detta i praktiken, det vill säga en 

deduktiv ansats. Det finns ett antal olika begrepp som nämns när man talar om 

företagens sociala ansvar som till exempel Sustainability (hållbarhet), Corporate 

Citizenship och tidigare nämnda Corporate Social Responsibility och som i stort 

sett har samma innebörd. Anledningen till att gruppen har valt att använda sig av 

benämningen CSR under arbetets gång är att detta begrepp är det som används 

mest omkring i världen, även om själva ordalydelsen kan leda till viss förvirring 

då det inte endast är företagens sociala ansvar som ämnet behandlar. För att se hur 

CSR omsätts och förmedlas i praktiken kommer vi att studera tre större företags 

hållbarhetsmaterial. De tre företagen, Cementa, Kemira samt Perstorp ingår i 

plast- och kemibranschen. Anledningen till att vi valde denna bransch, plast- och 

kemibranschen, var att vi från början hade tänkt undersöka vilket ansvar ett 

företag som sysslar med import av fyrverkerier tar, en produkt som innebär risker 

för både individer och miljö och som ingår i just denna bransch. Vi genomförde 

även en intervju med ett företag som ägnar sig åt denna verksamhet, men då det 

empiriska materialet blev lite väl knappt bestämde vi oss för att lägga detta åt 

sidan och i stället ägna oss att granska olika företags hållbarhetsmaterial inom 

samma bransch, ett sidospår som vi kommit in på under arbetets gång och ett 

ämne som vi anser är högst relevant i dag. De tre företag som gruppen valt att 

arbeta med är alla medlemmar i Plast- och kemiföretagen, som är en 

branschorganisation för tillverkare och leverantörer av kemikalier och 

plastprodukter i Sverige. (Plast- och kemiföretagen, 2009) Företagen valdes 

slumpmässigt, det fanns således inga krav på företagens storlek, omsättning eller 

liknande utan endast att de verkade i en och samma bransch.  
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Beträffande granskningen av själva hållbarhetsredovisningarna, har gruppen valt 

att använda en egenkomponerad checklista, som tagits fram med teorin som 

bakgrund för att inventera vad de olika företagen säger sig ha tagit ansvar för. 

Gruppen har i denna checklista utgått från CSR begreppets centrala delar, 

ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande samt socialt 

ansvartagande och anser att checklistan hjälpt gruppen att få en relativt 

heltäckande bild gällande företagens ansvarstagande.  

 

Gruppen utgår från ett externt perspektiv av CSR-redovisning i studien och har 

valt att avgränsa sig till att endast studera företagens hållbarhetsredovisningar i 

den mån dessa finns upprättade. Två av de studerade företagen, Perstorp AB och 

Cementa AB, har upprättat separata hållbarhetsredovisningar medan det tredje 

företaget Kemira har valt att presentera sitt ansvarstagande i årsredovisningen 

samt presentera miljöfrågor i en separat miljöredovisning. I Cementas och 

Perstorps fall, där hållbarhetsrapporter finns upprättade, har gruppen således valt 

att endast beakta dessa. Gällande Kemira har både års- och miljöredovisningen 

beaktats. 
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2 Teori 
 

I detta kapitel presenteras den teori som legat till grund för vår uppsats. Vi börjar 

med att diskutera företagsetik i stort för att sedan förklara begreppet Corporate 

Social Responsibility (CSR) och dess olika beståndsdelar. Därefter presenteras 

intressentmodellen, legitimeringsteorin, Triple Bottom Line och Carrolls pyramid. 

Slutligen presenteras fakta om Global Reporting Index (GRI) samt lagstiftningen 

som reglerar den valda branschen. 

 

2.1 Etik 

Etik definieras som studiet av moraliska fenomen och föreställningar. Inom 

filosofin används ordet "etik" som synonymt både med "moral" i betydelsen "en 

enskilds eller grupps grundläggande normer och värderingar" och med 

"moralfilosofi" i betydelsen "det systematiska studiet av etiker och det etiska" 

(Nationalencyklopedin, 2009). 

 

2.2 Företagsetik 

Etik i arbetslivet har under de femton senaste åren varit ett omdiskuterat och 

debatterat ämne inom både privata företag och offentliga organisationer. Intresset 

för ämnet har under de senaste åren ökat markant och alltfler företag arbetar med 

etiska frågor som exempelvis organisationsutveckling, varumärkesarbete, 

krishantering, jämställdhetsfrågor, bemötandeproblematik, miljöfrågor och 

utbildning av medarbetare samt chefer (De Geer et al., 2009, s. 7). 

 

Det är tydligt att etikfrågan har blivit en affärsstrategisk faktor som företagen 

måste lära sig att hantera. När företagsledare uttalar sig om sitt etikintresse är det 

ofta i form av att skapa ett förtroendeingivande och aktivt varumärke eller talar de 

om konkurrensfördelar samt av ett behov att hitta nya och bättre sätt att hålla ihop 
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och styra sin verksamhet. Att på detta sett se vilka fördelar etikarbetet ger anses 

positivt och hoppfullt. Drivkrafterna bakom ett etiskt ansvarstagande i 

organisationen bör inte enbart grunda sig i att det är lönsamt och gynnar den 

ekonomiska tillväxten, utan även att det är moraliskt gott vilket innebär att det 

gynnar människan och den mänskliga tillväxten (De Geer et al., 2009, s. 8). 

Wilson menar att företag bör handla etiskt idag har blivit lika viktigt som att göra 

ett bra finansiellt resultat. Detta beror inte på att en ekonomisk vinst blivit oviktig 

utan det är något som idag helt enkelt tas för givet, något ett korrekt etiskt 

handlande inte gör (2000, s. 15). 

 

2.3 Begreppet CSR 

Akademiker och utövare av CSR har under ett antal år försökt finna en allmänt 

vedertagen förklaring av begreppet, men viss förvirring över vad begreppet 

innebär finns fortfarande (Carroll, 1991, s. 225; Grankvist, 2009, s. 17). Grankvist 

menar att begreppet i grund och botten handlar om företagens frivilliga 

samhälleliga ansvarstagande, fördelat på tre olika delområden. Dessa delområden 

är det ekonomiska ansvarstagandet, det miljömässiga ansvarstagandet samt det 

sociala ansvarstagandet. En ytterligare etisk dimension styr sedan hur företagen i 

sin tur agerar då de tvingas göra avvägningar mellan olika intressen. Det gäller för 

företagare att hitta en balans mellan de tre olika ansvarsområdena. Företaget ska 

verka på ett långsiktigt hållbart sätt genom att låta dessa olika faktorer samverka. 

Ett företag som endast tänker på vinstmaximering utan att visa hänsyn till 

exempelvis miljön kommer troligtvis att uppfattas som girigt och dess produkter 

kommer inte att vara särskilt attraktiva i konsumenternas ögon. På samma sätt kan 

inte ett företag enbart tänka på att vara snälla mot miljön, då finns möjligheten att 

de tappar fokus på att utveckla användbara och attraktiva produkter.  Vidare 

menar Grankvist att nyckelordet i sammanhanget är hållbarhet (2009, s. 17-18). 

Löhman & Steinholtz är av åsikten att begreppet CSR har vuxit fram genom en 

tolkning av kombinationen av tre olika agendor; Sustainability, hur företagen ska 

verka för en hållbar utveckling genom att balansera miljöfrågor, sociala frågor 

samt rena ekonomiska frågor. Corporate Accountability, där företagens ansvar 

och trovärdighet utsätts för diskussion. Den tredje delen, Corporate Governance, 
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behandlar hur företagen sköts i stort och i förlängningen om hur pass öppna de är 

(2004, s. 16-17). Här spelar vilket ansvar företaget väljer att ta för sina olika 

intressenter också en mycket viktig roll (Wilson, 2000, s. 14).  

 

Ett antal olika begrepp med ungefär samma innebörd har använts genom åren och 

vissa av dem används i viss mån fortfarande parallellt med CSR. Corporate 

Citizenship är ett exempel på ett sådant begrepp som används relativt ofta, 

speciellt i engelskspråkiga länder (Grankvist, 2009, s. 19; Löhman et al., 2004, s. 

17). Löhman & Steinholtz är av den uppfattningen att CSR är det begrepp som 

används mest av forskare, näringslivsfolk och politiker och det är även det 

begrepp som används av stora organ som FN och EU (2004, s. 17). EU-

kommissionen definierar idag Corporate Social Responsibility på följande sätt 

(2005): 

Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala 
och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med 
intressenterna. 

 

2.4 Drivkrafter bakom företagens ansvarstagande 

Borglund et al. anser att utövandet av CSR är något som kommit för att stanna. 

Det är idag en fråga om hur företag ska ta socialt ansvar, inte om de ska göra det. 

Olika typer av företag har olika förväntningar på sig. Förväntningar varierar med 

typ av bransch, storleken på företaget i fråga, om företaget verkar på en lokal eller 

global marknad etcetera. (2009, s. 13). De stora bolagen förväntas särskilt vara 

medvetna om deras sociala ansvarstagande och trycket kommer ofta från någon av 

de större frivilligorganisationerna (Non-Govermental Organisations, NGO) som 

exempelvis Amnesty och Greenpeace. De samlade förväntningarna som finns 

gentemot ett företag kan sammanfattas under begreppet license to operate, det vill 

säga företagets mandat för att få verka i samhället. Dessa förväntningar innefattar 

till exempel avkastning till ägare, skapande av arbetstillfällen åt anställda, att 

företaget ska vara produktivt och att hänsyn ska tas till miljön. För att företaget 

ska få sin license to operate krävs informella erkännanden av de samlade 
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intressenterna och i detta sammanhang spelar media en mycket viktig roll 

(Borglund et al., 2009, s. 14). Företag måste idag se sig själva i ett större 

sammanhang där de inte bara har ansvar för sina ekonomiska prestationer utan 

även för miljö och samhälle (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009, s. 22). Den 

centrala frågan företag bör ställa sig idag är vilka nya spelregler som finns och hur 

dessa ska mötas. Dessa nya spelregler för företagen kan uppkomma dels på grund 

av marknader i förändring och ändrade konkurrensförhållanden men även på 

grund av allmänhetens förväntningar på företagen gällande deras sociala och 

etiska uppförande (Wilson, 2000, s. 12). Vidare redogör Wilson för trenden att 

företagen hålls ansvariga för allt fler av de konsekvenser som deras produkter ger 

för individer och samhället i stort. Ett exempel på detta är tobaksindustrin som 

blivit starkt kritiserad på grund av de hälsoeffekter rökning ger (2000, s. 15). 

Anhängare av den strikt neo-klassiska synen på företag menar däremot att det 

enda sociala ansvaret ett företag har är att skapa arbetstillfällen samt betala skatt 

till staten (Moir, 2001, s. 17).  

 

Media har i hög grad bidragit till att utvecklingen av CSR har drivits framåt så 

snabbt. I media kritiseras företag och här försvarar företagsledare sig mot de 

anklagelser som framställs gentemot dem och deras organisationer. Ofta berör 

denna kritik rent oetiskt beteende såsom oskäligt höga ersättningar till 

företagsledare, fabriksstängningar som drabbar personal och annat beteende som 

anses som olämpligt. Omgivningen runt organisationen sätter upp vissa spelregler, 

vid sidan av de rena lagar som finns, som företaget bör följa för att inte tappa 

förtroende. I dagens samhälle kan dålig publicitet spridas enormt snabbt genom 

exempelvis Internet och via mobiltelefoner. På Internet har även nya 

kommunikationsvägar som bloggar och diskussionsforum vuxit fram det senaste 

decenniet vilka ger vanliga människor möjlighet att sprida sitt missnöje gentemot 

organisationer på ett helt annat sätt och mycket snabbare än förut. Vidare anser 

Borglund, De Geer & Hallvarsson att CSR har blivit ett medel för att skydda sig 

från medias allt mer aggressiva bevakning av företagen i samhället. Men en del 

organisationer, särskilt svenska sådana, underkommunicerar CSR till följd av 

rädslan för att skandaler ska uppdagas (2009, s. 25-26).  
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Goodwill är och kommer i framtiden att bli allt viktigare för organisationer, dess 

tillgångar och marknadsposition. Ett företags goodwill bygger i sin tur på 

företagets trovärdighet (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009, s. 17). 

Frankental ifrågasätter dock företagsledarnas arbete med CSR-frågor då det inte 

finns några klara bevis på att aktiepriserna påverkas av företagens arbete med 

sådana frågor. Detta är endast av intresse om det införs krav på att företag inte 

bara ska redovisa sitt finansiella resultat utan även det miljömässiga och sociala, 

men så länge sådana krav inte finns kommer inte dessa etiska aspekter att 

bedömas av finansmarknaden och aktiepriserna kommer heller inte påverkas av 

dessa i det långa loppet. Utan sådana krav är CSR helt enkelt ett PR-trick (2001, s. 

19). Kilcullen & Kooistra menar dock att det finns vissa studier som visar att 

aktiekurser påverkas av att organisationer agerar på ett sätt som bedöms vara 

socialt ansvarslöst av omgivningen (1999, s. 159).  

 

2.4.1 Intressentmodellen 

En betydande del av CSR är att vårda samt ha goda relationer med sina 

intressenter. En organisation består av olika intressenter som var och en tycker att 

det är värt besväret att fortsätta att bidra till organisationens verksamhet. Ägare, 

kunder, underleverantörer och konkurrenter är exempel på företags intressenter. 

Dessa har olika etiska rättigheter och ett företag har ett samhällsansvar gentemot 

dessa (Brytting, 2005, s. 151, 159). 
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Alla intressenter är ur företagets överlevnadssynpunkt nödvändiga för 

organisationen. Tanken bakom intressentmodellen är att intressenternas bidrag till 

organisationen görs av fri vilja och organisationen måste kompensera intressenten 

för dess uppoffringar annars finns det risk att intressenten lämnar organisationen 

och den dör. Det ligger alltså i organisationens egenintresse att hålla goda 

relationer med sina intressenter (Brytting, 2005, s. 159). 

 

Intressentmodellen är idag utgångspunkten för företagande. Edward Freeman 

utvecklade tankegångarna kring företagens ansvar gentemot sina intressenter. Han 

menar att företagens ansvar är större än affärsnyttan för ägarna. I det moderna 

företaget ska intressenterna behandlas som viktiga i sig och inte bara som något 

som företagen använder för att nå sina mål. Företagen ska vidare frivilligt agera 

för att tillfredställa behoven hos de viktigaste intressenterna. Agerar företagen på 

detta sätt ger det upphov till konkurrensfördelar samt goda relationer. 

Intressentrelationerna som uppstår ska av företagsledningen behandlas som en 

strategisk fråga. Detta medför att företag kan hjälpa medarbetare och leverantörer 

genom dåliga tider. Edward Freeman anser även att samhället förväntar sig att 

företaget arbetar för miljön genom att försöka minska utsläpp samt att företaget 

stödjer lokalsamhället om neddragningar blir nödvändiga. Arbetsmiljölagar och 
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miljölagar skyddar idag många intressenter vilket innebär att dessa har rättigheter 

i förhållande till företaget (Freeman, se De Geer et al., 2009, s. 74-75). 

 

2.4.2 Legitimeringsteorin 

Legitimitetsteorin handlar om att organisationer ständigt söker bekräftelse på att 

de verkar inom de normer som satts upp av samhället; det vill säga att de ses som 

legitima av omgivningen. Dessa normer och regler varierar med tiden, vilket 

kräver att organisationer är uppmärksamma och medvetna om vilka krav 

omgivningen ställer på dem. Organisationen har med andra ord ett osynligt socialt 

kontrakt med dess omgivning och detta sociala kontrakt kan beskrivas som de 

samlade förväntningarna företaget har på sig om hur det bör skötas. Tidigare 

ansågs ekonomisk vinst vara det bästa måttet på hur det gått för företaget men från 

1960-talet och framåt har en förskjutning skett mot sociala värden och sociala 

frågor såsom arbetshälsa och miljöproblem har blivit allt viktigare för att beakta. 

När sådana frågor blir viktigare i samhället kommer också framgångsrika 

organisationer att reagera och ta dessa i beaktning i sin verksamhet.  

Organisationer som anses agera i strid med dessa ökade förväntningar gällande 

miljö- och sociala frågor kan få svårt att skaffa de resurser som krävs. 

Legitimitetsteorin bygger alltså på att organisationer måste ta hänsyn till 

rättigheterna för samhället i stort och inte bara investerarnas. Organisationer som 

inte ses som legitima riskerar även att förlora omgivningens förtroende och detta 

kan på sikt skada företaget rent ekonomiskt. Detta har lett till att allt fler 

organisationer redovisar sitt arbete med frågor som rör Corporate Social 

Responsibility. Samtidigt ifrågasätts denna trend och en del anser det vara ett rent 

spel för gallerierna (Deegan & Unerman, 2006, s. 271-276). 

 

2.4.3 Triple Bottom Line 

Triple bottom line är ett begrepp som introducerades 1994 av hållbarhetsexperten 

John Elkington. Begreppets innebörd ligger i att företag, som ett komplement till 

den sista radens finansiella resultat i sin årsredovisning, också borde redovisa hur 

de bidragit till att minska sin miljöpåverkan och ökat sitt sociala ansvarstagande 
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för att analytiker ska kunna utvärdera bolagets resultat på ett korrekt sätt. Istället 

för att endast beskriva det finansiella resultatet på ”sista raden” i en 

årsredovisning menar Elkington att man borde prata om vad man åstadkommit på 

de tre sista raderna som benämns people, planet och profit. Ett företag borde inte 

upprätta någon separat hållbarhetsredovisning utan både det finansiella resultatet 

samt företagets miljöansvar samt sociala ansvar redovisas i en och samma 

årsredovisning, för att ge en komplett bild av bolagets verksamhet (Grankvist, 

2009, s. 21). Det finns många ekonomiska fördelar med att använda Triple 

Bottom Line. Dagens konsumenter är väldigt uppmärksamma och den 

märkestrohet som en gång fanns, att konsumenter köper en produkt eftersom de 

alltid använt denna produkt, har satts på prov. Faktum är att ett företags image, 

rykte och försäljning är i fara om kunderna har en negativ uppfattning om ett 

företags beteende. Konsumenterna kräver inte bara ett bra värde från företaget 

utan de kräver även att företaget uppnår detta värde på ett socialt och miljömässigt 

sätt. Om företagen inte agerar på ett socialt och miljövänligt sätt kan detta få en 

direkt negativ inverkan på försäljningen, vilket innebär att man genom att använda 

Triple Bottom Line strategin får ett förbättrat ekonomiskt resultat eftersom fler då 

vill göra affärer med företaget. En annan mycket påtaglig fördel som uppkommer 

genom användandet Triple Bottom Line-strategin är differentiering på marknaden. 

Undersökningar som gjorts visar att konsumenter är mer benägna att köpa en 

produkt eller tjänst från ett socialt ansvarstagande företag (2002, s. 27-28). 

 

2.4.4 Carrolls pyramid 

Carroll beskriver Corporate Social Responsibility som en pyramid där det 

ekonomiska ansvaret utgör basen åtföljt av lagmässigt ansvar, etiskt ansvar samt 

det filantropiska ansvaret som utgör toppen.  
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Figur 2 

Det ekonomiska ansvaret handlar om att organisationen måste vara lönsam och är 

det som alla de andra typerna av ansvar vilar på. Det lagmässiga ansvaret är de 

spelregler som samhället har satt upp, det vill säga de lagar som vi alla måste 

följa. Det etiska ansvaret handlar om organisationen måste handla på ett sätt som 

uppfattas som korrekt och att det ska undvika att åsamka någon skada. Slutligen 

behandlar det filantropiska ansvaret att företag bör bidra till välgörenhet för att 

uppfattas som goda samhällsmedborgare (Carroll, 1991, s. 21-22). 

 

2.5 Hållbarhet 

Hållbar utveckling innebär att dagens behov ska kunna tillgodoses utan att 

framtida generationers behov äventyras. Begreppet innehåller alltså en 

tidshorisont och det handlar om att jorden ska klara det långsiktiga 

miljöperspektivet. Hållbarhet är ett centralt begrepp inom arbete med CSR 

(Löhman & Steinholtz, 2004, s. 175). Ur detta har hållbarhetsredovisning vuxit 

fram. I en hållbarhetsredovisning redovisas arbetet för hållbarhet inom de tre 

dimensionerna ekonomi, miljö och sociala frågor (Löhman & Steinholtz, 2004, s. 

175).  
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2.5.1 Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative (GRI) är det ledande initiativet för 

hållbarhetsredovisning i världen idag. De första riktlinjerna arbetades fram 1997 

efter påtryckningar från finansmarknaden. Sedan dess har dessa riktlinjer 

omarbetats ett antal gånger. Tanken med GRI:s riktlinjer är att skapa enhetlig 

hållbarhetsredovisning som gör det möjligt för de olika intressenterna att jämföra 

företag och deras arbete med ansvarstagande och hållbarhetsfrågor (Borglund et 

al., 2009, s. 118-119). Grafström et al. menar att GRI:s riktlinjer har haft stor 

betydelse för utformningen och tolkningen av företagens sociala ansvar (2008, s. 

94).  Löhman & Steinholtz är av åsikten att genom att arbeta med GRI:s riktlinjer 

startas en lärandeprocess i hållbarhet hos företaget (2004, s. 176). I en 

undersökning utförd av Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2008 framgick det att 

fyra av fem börsbolag och statliga bolag redovisade sitt hållbarhetsarbete i sin 

årsredovisning eller i separat hållbarhetsredovisning. 63 % av bolagen som 

upprättade separata hållbarhetsredovisningar utgick från GRI:s riktlinjer. Sedan 

2008 kräver dessutom regeringen att alla bolag med statligt ägande ska upprätta 

hållbarhetsredovisningar i enlighet med riktlinjerna samt att de ska bestyrkas av 

en oberoende revisor (Öhrlings PWC, 2008). Isaksson riktar dock kritik mot 

riktlinjerna efter att ha genomfört en undersökning i byggbranschen där det 

försöktes ta reda på om hållbarhetsredovisningarna utarbetade enligt GRI 

verkligen gav svaret på hur hållbart ett företag är, vilket det visade sig att de inte 

gjorde då tillräcklig hänsyn till produktkvalitet inte togs. (2009, s. 168).  

 

2.6 Lagstiftning i branschen 

REACH (Regulation, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) är 

en förordning inom EU som reglerar kemiska ämnen dvs. registrering, 

utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier. Genom REACH ska 

samtliga ämnen behandlas i ett och samma system. Olika krav ställs på 

registreringen beroende på hur stor mängd av ämnena som importeras samt hur 

farliga de är. Ansvaret för att registrera, bedöma och hantera kemiska ämnen vilar 

på industrin. De ämnen som produceras eller importeras över ett ton per år ska 

registreras hos en kemikaliemyndighet som inrättats i Helsingfors för att ansvara 
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för driften av REACH. Farliga kemikalier, som exempelvis cancerframkallande 

preparat eller ämnen som hämmar fortplantningsförmågan, ska bara få användas 

med ett särskilt tillstånd. REACH vänder sig i första hand till tillverkare och 

importörer av kemiska ämnen och beredningar men även användare och 

distributörer berörs i varierande omfattning. Förordningen trädde i kraft 1 juni 

2007 och gäller som lag i alla EU-länder. Först 2018 beräknas förordningen vara 

färdigimplementerad eftersom alla nya kemikalier samt de redan existerande då 

beräknas vara registrerade (Sveriges Riksdag, 2009) 

 

GHS (Globally Harmonized System of Classification and labelling of Chemicals) 

är ett internationellt system för gruppering av kemiska ämnen och beredningar. 

GHS innebär att globalt överenskomna kriterier kommer att användas vid 

bedömningen av kemikaliers fysikaliska, hälso- samt miljöfarliga egenskaper. 

Nya symboler kommer att ersätta de nuvarande orangefärgade farosymbolerna. 

GHS kommer inom EU att införas i form av en förordning som kommer träda i 

kraft den 1 december 2010 för ämnen samt den 1 juni 2015 för beredningar (Plast- 

och kemiföretagen, 2009) 



23 

 

3 Empiri 
 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av det empiriska material som 

inhämtats genom vår analys av de tre företagens hållbarhetsredovisningar. 

Inledningsvis presenteras Cementa och företagets ekonomiska, miljömässiga och 

sociala ansvarstagande. Därefter presenteras Kemira och Perstorp med samma 

utgångspunkt. 

  

3.1 Cementa 

3.1.1 Om företaget 

Cementa AB är Sveriges enda cementtillverkare och ingår i HeidelbergCement-

koncernen. Tillverkningen sker i Degerhamn, Skövde samt Slite och årligen 

produceras 2,9 miljoner ton cement. Företaget har för närvarande 425 anställda. 

Kunderna utgörs av betongtillverkare och entreprenörer i bygg- och 

anläggningsbranschen. Cirka en tredjedel av produktionen exporteras till bland 

annat USA och Nederländerna (Cementa, 2009, s. 2). 2007 upprättades Cementas 

första hållbarhetsredovisning och planen är att en sådan ska presenteras vartannat 

år i fortsättningen. Företaget har inspirerats av GRI:s riktlinjer. Tidigare har 

företaget upprättat miljöredovisningar (Cementa, 2007). Cementa menar att de 

kan bidra till byggandet av ett hållbart samhälle då cement är bindemedel i betong 

vilket är världens mest använda byggnadsmaterial idag. Hållbar utveckling enligt 

Cementa handlar om att skapa värde både för företag och för samhället i stort och 

då är det viktigt att ta hänsyn till alla intressenter runt om företaget såsom 

närboende, miljön, kunder, affärspartners, myndigheter och organisationer samt 

medarbetare (Cementa, 2007).  

 

3.1.2 Ekonomiskt ansvar 

Cementa presenterar omsättningen för företaget samt för hela HeidelbergCement-

koncernen som Cementa ingår i (Cementa, 2007, s. 5). Cementtillverkning släpper 

ut en stor mängd koldioxid vilket också är något som inte går att komma från och 
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detta problem ses som en risk mot Cementas verksamhet. Företaget ser en 

ekonomisk möjlighet i att använda avfall som en resurs i produktionen (Cementa, 

2007, s. 13-14).  

 

3.1.3 Miljömässigt ansvar 

Cementa presenterar olika miljödata i en tabell för åren 2006 och 2007. Data som 

kan utläsas ur denna tabell är bland annat koldioxidutsläpp, användning av 

råmaterial och bränslen, energiförbrukning och antal ton avfall (Cementa 2007, s. 

24).  

 

Fossila bränslen utgör den främsta energikällan men andelen alternativa bränslen 

baserade på biomassa eller avfall blir allt större. Cementa försöker kontinuerligt 

hitta nya biobränslen. Koncernen har som övergripande mål att sänka 

koldioxidutsläppen med 15 % 2010 jämfört med 1990 (Cementa, 2007, s. 12-13). 

Vidare försöker Cementa använda restprodukter såsom däck, plast och 

lösningsmedel som ett substitut för fossila bränslen och på så sätt minska 

koldioxidutsläppen ytterligare (Cementa, 2007, s. 13). Handel med utsläppsrätter 

ses också som en sporre för att minska utsläppen av växthusgaser. Alternativa 

tillsatsmaterial som masugnsslagg och flygaska används i produktionen vilket gör 

att behovet av så kallad jungfrulig kalksten och därmed miljöpåverkan blir allt 

mindre (Cementa, 2007, s. 16). I framtiden planerar Cementa att ytterligare öka 

användningen av alternativa bränslen och att utveckla tekniken med fokus på 

processoptimering (Cementa, 2007, s. 15).  

 

Cementa anser att de för att erhålla omgivningens förtroende och uppnå deras 

målsättning måste företaget visa att de tar ansvar och samexistera med naturen så 

långt det är möjligt. Kontinuerlig kommunikation sker med närboende vid 

produktionsanläggningarna och alla klagomål tas på allvar. Vibrationer och buller 

mäts för att kontrollera att de håller sig inom tillåtna nivåer. Cementas fabrik i 

Slite bryter kalk på ett område som är av stort ekologiskt intresse då en ovanlig ört 
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växer på platsen. Ett projekt för att skydda denna växt har därför införts på 

initiativ av företaget och används som exempel på miljöarbetet i 

hållbarhetsredovisningen (Cementa, 2007, s. 16). När tillstånd för brytning i 

kalkbrott ges ingås också ett avtal om återställande och Cementa restaurerar 

kontinuerligt dagbrott enligt dessa tillstånd. Vidare ligger de flesta 

cementfabrikerna utmed kusterna och därför kan en stor del av transporterna ske 

med fartyg för en lägre miljöpåverkan. Cementa försöker förbättra planeringen av 

transporter för att ytterligare effektivisera dessa (Cementa, 2007, s. 19).  

 

3.1.4 Socialt ansvar 

Cementa ser personalen som företagets ryggrad och en stor framgångsfaktor. En 

av företagets viktigaste prioriteringar är att hitta kvalificerade medarbetare till en 

attraktiv arbetsplats. Cementa satsar därför på fortbildning, uppmuntrar 

hälsoinitiativ och har strikta hälsonormer. Koncernen har dessutom riktlinjer mot 

trakasserier och diskriminering. Branschen är av tradition mansdominerad och så 

är även Cementa och de satsar därför på att öka mångfalden på alla nivåer i 

organisationen (Cementa, 2007, s. 22-23).  

 

Cementa satsar på förebyggande åtgärder för att förhindra arbetsplatsolyckor 

genom utbildning av anställda och underleverantörer samt kontinuerligt underhåll 

av utrustning. Företaget har en nollvision då det gäller arbetsskador och de 

olyckor som ändå sker analyseras grundligt. Det finns ett system för hälsa och 

säkerhet för att tillse att arbetsmiljökriterierna uppfylls sedan många år. Antalet 

personskador minskade jämfört med året innan men däremot förekom ett dödsfall 

vid lossning i Slite hamn. Till följd av denna olycka förtydligades riktlinjerna och 

tydliga anvisningar gällande lossning av fartyg utarbetades. Damm från 

tillverkningen utgör en risk för de anställda och dessa övervakas därför 

fortlöpande. Antalet kemikalier som används i tillverkningen reduceras och 

hälsovådliga sådana plockas bort och byts ut mot mindre farliga i de fall det är 

möjligt. Den största risken för kunderna är ögon- och hudskador till följd av 

cementens alkalitet i kontakt med svett och vatten och Cementa har därför 
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utarbetat säkerhetsdatablad för samtliga produkter. Genomförandet av REACH-

lagstiftningen gällande dokumentation av produkter följs noga (Cementa, 2007, s. 

20-21).  

 

Cementa är Sveriges största cementtillverkare och de anser därför det särskilt 

viktigt att uppträda etiskt och korrekt i alla sina affärsrelationer. Det finns klara 

riktlinjer med nolltolerans mot korruption och brott mot konkurrenslagen. De 

personer som ansetts relevanta för dessa frågor har erbjudits seminarier och 

utbildning i dessa ämnen. Ett interaktivt webbprogram om 

konkurrenslagstiftningen ska presenteras för de anställda (Cementa, 2007, s. 11).  

 

3.2 Kemira 

3.2.1 Om företaget 

Kemira verkar i 40 länder och hade 2008 9 405 anställda. Under året genomfördes 

en omorganisation där det bestämdes att företagets kärnverksamhet skulle vara 

kemisk vatten- och fiberbehandling. Produkterna och tjänsterna vänder sig till 

pappersindustrin, kommunal och industriell vattenbehandling samt till olje- och 

gruvindustrin och den gemensamma nämnaren är vatten. Under namnet Tikkurila 

erbjuder företaget färgprodukter till konsumenter och professionella målare samt 

olika typer av lackbehandlingar till kunder i trä- och metallindustrin. Planen är att 

skilja den delen av verksamheten från resten när marknaden tillåter för att få en än 

mer fokuserad organisation (Kemiras årsredovisning, 2008, s. 3-6). Kemiras 

arbete med etiskt ansvarstagande presenteras som en del i årsredovisningen och 

benämns Corporate Responsibility. För Kemira innebär detta att organisationen 

beaktar och tar hänsyn till både ekonomiska faktorer, miljömässiga problem och 

sociala frågor i sin verksamhet samt att företag med en god ledning har en positiv 

påverkan på samhället de verkar i. Vidare behandlas det miljömässiga ansvaret 

mer ingående i en separat miljöredovisning.  
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3.2.2 Ekonomiskt ansvar 

Ett av Kemiras viktigaste mål rent ekonomiskt under året är att öka 

vinstmarginalerna och att förbättra balansräkning och kassaflöden.  Kemira anser 

det även viktigt att verka för att värdet på aktierna ökar för aktieägarnas skull 

(Kemira 2008a, s. 2, 22). Vidare anser Kemira att miljön är en viktig tillväxtmotor 

för organisationen då företaget erbjuder produkter som löser miljöproblem såsom 

behov av rening av vatten i till exempel Sydamerika. Samtidigt är organisationen 

medveten om att kemikalier ofta ses som ett miljöproblem vilket kan utgöra en 

risk för organisationen (Kemira 2008a, s. 23).  

 

3.2.3 Miljömässigt ansvar 

Då det gäller det ansvar som organisationen tar för miljöfrågor har Kemira 

upprättat en separat miljöredovisning för år 2008 och i denna presenteras bland 

annat olika miljödata som bränsleanvändning, förbrukning av kylvatten, 

energianvändning, utsläpp till luft och vatten och utsläpp av växthusgaser. Man 

kan även följa hur dessa förändrats från år 2004 och framåt (Kemira 2008b, s. 11).  

 

Kemira är av åsikten att den ekonomiska krisen som vi upplevt under året inte ska 

behöva försämra företagens ansvarstagande för miljön. De anser även att miljö- 

och säkerhetsfrågor spelar en viktig roll för branschen i stort och att de genom 

vattenrening och återanvändning av material kan hjälpa sina kunder att i sin tur 

minska deras miljöpåverkan (Kemira 2008b, s. 2). Vidare försöker organisationen 

att bli allt mer självförsörjande då det gäller el och den energi man köper in 

baseras i allt högre grad på förnyelsebara bränslen, återvunna bränslen och kolfria 

källor. I framtiden planerar organisationen att arbeta för att bli allt mer 

energieffektiva och även transportlogistiken ska ses över för att denna ska kunna 

effektiviseras (Kemira 2008b, s. 4). Kemira har planer för att börja använda 

återvunnen syra som råmaterial och ett program för återvinning av avfall har 

introducerats i Kanada (Kemira 2008b, s. 8). Vidare beskrivs det vilka mindre 

åtgärder som vidtagits för miljön på de olika verksamhetsplatserna runt om i 

världen. Exempel på sådana åtgärder är effektivisering av återvinning av avfall i 
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Brasilien och processförbättringar av en anläggning i Nederländerna så att mindre 

avloppsvatten släpps ut. Däremot genomfördes inga större investeringar på 

miljöområdet (Kemira 2008b, s. 8-9).  

 

Något Kemira framhäver i sin miljöredovisning är det faktum att organisationens 

produkter renar långt större volymer vatten än vad deras produktion släpper ut 

förorenat vatten och att deras produkter inte innebär ett hot mot miljön utan är en 

del av lösningen till miljöproblemen i världen. En produkt utvecklad av företaget, 

ett slags pigment för papper, har också sett till att minska utsläppet av koldioxid 

och används som ett exempel för Kemiras arbete med miljöfrågor (Kemira 2008b, 

s. 5).  

 

3.2.4 Socialt ansvar 

Kemira anser att ta ansvar för sociala frågor och att vara en god 

samhällsmedborgare går hand i hand med en framgångsrik affärsverksamhet. 

Organisationen säger sig vidare vara fast beslutna om att främja en hållbar 

utveckling och agera etiskt korrekt i sin affärsverksamhet. Verksamheten styrs av 

Kemiras uppförandekod som upprättats i enlighet med OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag och ska följas av varje medarbetare i enlighet med de 

nationella eller internationella lagar som finns (Kemira 2008a, s. 20). Då det 

gäller de sociala frågorna i uppförandekoden finns det bestämmelser för hur 

diskriminering, sekretess, respekt för mångkultur, mutor och så vidare ska 

behandlas (Kemira 2008a, s. 21).  

 

Under året genomfördes en omorganisation och till följd av kostnadsbesparingar 

blev ett antal anställda uppsagda. Kemira har stödåtgärder i enlighet med lokala 

sedvanor och kultur för att främja personalens hälsa och under 2008 prioriterades 

de som förlorade sina arbeten (Kemira 2008a, s. 26). Företaget vill erbjuda de 

anställda en arbetsplats där de kan utvecklas och klättra på karriärstegen då de 
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anser att de anställda är en stor anledning till företagets framgångar (Kemira 

2008a, s. 24-25). 

 

Kemira arbetar kontinuerligt med att förbättra personalens säkerhet. Antalet 

sjukfrånvarodagar till följd av arbetsplatsolyckor sjönk jämfört med föregående år 

och inga allvarligare olyckor förekom och därmed inte heller några dödsfall. 

Åtgärder för att ytterligare öka säkerheten kommer att vidtas, med fokus på 

processäkerhet. Kemira är även i full gång med att implementera den första fasen 

av REACH-lagstiftningen (Kemira 2008a, s. 29).  

 

3.3 Perstorp AB 

3.3.1 Om företaget 

Perstorp är en specialkemikoncern som är världsledande inom flera 

produktområden. Produktion sker i 12 länder och försäljning via mer än 20 

försäljningskontor. De kemikalier som företaget tillverkar används i andra 

produkter som exempelvis organiska syror som används som tillsats i 

säkerhetsglas och vindrutor för bilar. Perstorp är verksamt inom flera segment på 

marknaden för specialkemiprodukter och de största marknaderna finns i Europa, 

USA och Asien. Koncernen har cirka 2700 medarbetare med huvudkontor i 

Perstorp och omsätter omkring 15 miljarder kronor (Perstorp, 2008a, s. 2). 

Perstorp har valt att upprätta en årsredovisning samt en separat 

hållbarhetsredovisning där företaget ger uttryck för deras sociala samt 

miljömässiga ansvar. Som utgångspunkt för företagets hållbarhetsredovisning 

tillämpar Perstorp GRI:s rekommendationer. (Perstorp, 2008b, s. 8) Ansvar är ett 

av Perstorps kärnvärden och det genomsyrar allt som företaget tar sig till. Goda, 

ansvarsfulla och långsiktiga relationer med företagets olika intressenter är viktiga 

för organisationen. Hållbarhetsarbetet definieras inom fyra områden i företaget, 

nämligen hur den egna produktionen påverkar miljön, hur produkterna påverkar 

miljön, hur medarbetarna ser på sina utvecklingsmöjligheter och hur företaget 

samarbetar med samhället det verkar i (Perstorp, 2008b, s. 7) 
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3.3.2 Ekonomiskt ansvar 

Företaget har valt att redogöra för sitt ekonomiska ansvar i sin årsredovisning och 

eftersom vi avgränsat oss till att enbart beakta företagens 

hållbarhetsredovisningar, så bortser vi från informationen som finns i 

årsredovisningen. Perstorp ger således inte något uttryck för sitt ekonomiska 

ansvar. 

 

3.3.3 Miljömässigt ansvar 

Perstorp arbetar medvetet för att utveckla produkter och processer som bidrar till 

en bättre miljö. Under 2008 har företaget arbetat fram två övergripande miljömål. 

Det ena målet beaktar utsläppen av klimatpåverkande gaser vilka kan reduceras 

genom lägre energiförbrukning, och det andra målet handlar om hur 

vattenförbrukningen kan minskas i produktionen eftersom den på många håll i 

världen är en starkt begränsad resurs. (Perstorp, 2008b, s. 13) 

 

Inom koncernen pågår ett antal projekt för att gynna miljön. Företaget arbetar för 

energieffektivisering där energibesparande åtgärder vidtagits vid flera enheter 

under det senaste året. En anläggning i Tyskland har exempelvis minskat sin 

energianvändning med 5 % i samband med dessa åtgärder. Perstorp arbetar även 

med att ständigt kartlägga utbytet från processerna för att minska 

råvaruförbrukningen. De flesta av deras produkter transporteras som 

bulkleveranser och för mindre leveranskvantiteter används olika 

förpackningsmaterial. Man eftersträvar att leverera så mycket som möjligt som 

bulk för att minska mängden förpackningsmaterial. Företaget är även medlem i 

Nätverket för Transport och Miljö vilket är en ideell förening som arbetar för att 

främja och utveckla transportsektorn miljöarbete (Perstorp, 2008b, s. 14). 

Gällande produktsäkerhet följer Perstorp det omfångsrika regelverket Regulation, 

Evaluation, Authorization of Chemicals (REACH). (Perstorp, 2008b, s. 20) 
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3.3.4 Socialt ansvar 

Perstorp ger uttryck för sitt ansvar för samhället i stort genom en rad olika 

aktiviteter. Miljöinformation till allmänheten lämnar företaget i sina 

redovisningar, via massmedia och Internet samt diverse broschyrmaterial. 

Företaget är även deltagare i FN-initiativet Global Compact och dess tio principer 

för mänskliga rättigheter, miljö och arbetsvillkor. Arbetet inom organisationen 

utvecklas i linje med detta initiativ och ett färskt exempel på detta är den nya 

uppförandekoden som utarbetats under 2008. Perstorp är även anslutet till 

kemiindustrins Responsible Care. Företaget tar även ansvar för samhället i stort 

genom att samarbeta med olika universitet runt om i världen samt driva ett eget 

gymnasium vid anläggningen i Perstorp. Man arbetar även med sponsring på lokal 

nivå av exempelvis hockeylaget Rögle. (Perstorp, 2008b, s. 7-8) 

 

Perstorp arbetar strukturerat med medarbetarnas delaktighet samt 

kompetensutveckling och ser det som ett viktigt ansvar att individerna mår bra. 

Projektet Take Care, som är ett beteendebaserat arbetsmiljöprojekt, är ett av 

initiativen för att skapa lägre sjukfrånvaro hos medarbetarna. Målsättningen är att 

det år 2010 inte ska förekomma några arbetsolyckor alls som leder till en dags 

frånvaro eller mer. Projektet har redan givit resultat i form av färre arbetsolyckor 

inrapporterade. Enheten i Toledo, USA har för sitt arbete med Take Care erhållit 

en utmärkelse vid namn ”Excellence in Environmental, Health, Safety and 

Security Performance Award”.  Inom organisationen anses trivsel och hälsa vara 

starkt förknippade med varandra, därför genomförs årliga utvecklingssamtal och 

medarbetarundersökningar för att skapa en bättre arbetsmiljö (Perstorp, 2008b, s. 

19, 24-25). Företaget erbjuder även sina medarbetare att ta del av olika 

friskvårdsaktiviteter samt möjlighet till utbildning och utveckling inom företaget 

(Perstorp, 2008b, s. 20, 25). Gällande företagets kundrelationer så präglas dessa 

av långsiktighet och man eftersträvar pålitliga samarbetspartners för att skapa 

kundlojalitet och man stödjer sina kunder med råd om produkterna för ökad 

produktivitet. Företaget eftersträvar även långsiktighet i relationerna med sina 

leverantörer samt att dessa delar företagets syn på miljö, hälsa och säkerhet. 

Perstorp beskriver vidare att de deltar i olika branschorganisationer runt om i 
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världen eftersom man både på nationell samt internationell nivå vill följa vad som 

sker inom området kemisk produktsäkerhet. Att ha goda relationer med 

myndigheter är något som företaget eftersträvar eftersom de beviljar olika tillstånd 

som krävs vid exempelvis expansion eller utbyggnad av verksamheten (Perstorp, 

2008b, s. 27-28). 
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4 Analys 
 

I detta kapitel kommer vi att dra paralleller, dels mellan studiens teoretiska 

referensram och det empiriska kapitlet, men även företagen emellan. Avsnittet är 

upplagt likt studiens empiridel med underrubrikerna ekonomiskt, miljömässigt 

och socialt ansvarstagande samt en rubrik för jämförelsen med studiens 

teoretiska referensram. 

 

4.1 Jämförelse mellan empiri och teoretisk referensram 

Under de senaste åren har intresset för företagsetik ökat markant vilket också syns 

tydligt i Cementas, Kemiras samt Perstorps redovisningar. Alla tre företagen berör 

frågor såsom organisationsutveckling, miljöfrågor samt utbildning av medarbetare 

och chefer förmodligen för att skapa ett mer förtroendeingivande och aktivt 

varumärke, samt skapa konkurrensfördelar. De tre företagen har redan genom 

valet att upprätta hållbarhetsredovisningar insett vikten av att de inte bara kan 

tänka på att göra en ekonomisk vinst utan även måste tänka på sociala och 

miljömässiga frågor. Enligt legitimeringsteorin visar ett företag, genom att 

redovisa för vilket ansvar företagen tar för sådana frågor, att de söker bekräftelse 

hos omgivningen för att anses som legitima. Valet att upprätta 

hållbarhetsredovisningar där man försöker visa vilket ansvar företaget tar kan vara 

ett sätt just för att bevisa för omgivningen att företaget är legitimt. Samtidigt 

menar vissa författare och kritiker av CSR att sådana handlingar endast är ett spel 

för gallerierna eller ett PR-trick och bara handlar om att företaget inte ska skadas 

av förtroendekriser. Kanske har hållbarhetsredovisningarna upprättats som en ren 

marknadsföringsåtgärd. Även Elkington framhåller vikten av att upprätthålla en 

bra image, det vill säga att företaget handlar etiskt korrekt, för att kunderna ska 

stanna kvar. 

 

Perstorp och Cementa har valt att upprätta en separat hållbarhetsredovisning, där 

de redogör för sitt sociala samt miljömässiga ansvarstagande, vid sidan om 
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årsredovisningen. Kemira har däremot valt att redogöra för sitt sociala ansvar i 

årsredovisningen men har även valt att upprätta en separat miljöredovisning. Inget 

av de tre företagen begagnar således Triple Bottom Line strategin som säger att 

företagen ska redovisa sitt ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar i en och 

samma redovisning. Däremot kan man till viss del följa Triple Bottom Lines 

bakgrundstanke, nämligen att företagen redovisar för de tre olika områdena, om 

än i olika mån. Carroll menar att Corporate Social Responsibility bygger på fyra 

olika delar där det ekonomiska ansvaret, att företaget ska vara lönsamt, utgör 

grunden som organisationen och de andra ansvaren vilar på. Vi har inte kunnat 

följa det ekonomiska ansvaret särskilt väl i någon av de undersökta 

redovisningarna förutom i Kemiras fall då arbetet med socialt ansvarstagande 

presenterades som den del integrerad i årsredovisningen. Däremot talar alla de tre 

bolagen mycket om hur de uppfyller de lagar som reglerar dem, i synnerhet hur de 

arbetar med REACH-förordningen. Även det ansvar som utgör tredje delen av 

begreppspyramiden, det etiska ansvaret, är något som alla organisationerna 

framhåller vikten av och i synnerhet gällande vad som görs för insatser för miljön 

och för personalens säkerhet och hälsa. Cementa och Perstorp, särskilt den senare, 

talar om vilka insatser de gjort för välgörenhet, något som är en del av Carrolls 

förklaring av begreppet CSR, det filantropiska ansvaret. 

 

Ett företag har förväntningar på sig från omgivningen och dessa förväntningar 

varierar bland annat med typ av bransch. De tre företagen vi har valt att undersöka 

verkar i samma bransch och därför kommer vi att se vissa likheter som att de alla 

lägger stor vikt vid miljöfrågor och frågor som rör ansvar för personalens 

säkerhet. De tre företagen visar genom sina rapporter hur de agerar för att infria 

de förväntningar som intressenterna har på hur företagen tar sitt ekonomiska, 

miljömässiga samt sociala ansvar. Då företagen verkar i en riskfylld bransch kan 

det vara viktigt att förmedla detta ansvar samt infria förväntningarna för att undgå 

att erhålla dålig publicitet i media eller andra sociala nätverk. God publicitet och 

gott rykte spelar en betydande roll i denna typ av bransch. Företag idag hålls 

också ansvariga för allt fler av de konsekvenser som deras produkter ger för 
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individer och samhället i stort, vilket är ytterligare ett incitament för företagen i 

plast- och kemibranschen att arbeta med CSR. 

 

En betydande del av CSR är även att vårda samt ha goda relationer med sina 

intressenter (Brytting, 2005, s. 151). Alla tre företagen visar, dock i olika stor 

utsträckning, hur de arbetar för att upprätthålla goda relationer med sin 

omgivning. Kemira anser att det är viktigt att verka för att värdet på aktierna ökar 

för aktieägarnas skull, men beskriver även detaljerat sitt arbete för medarbetarnas 

säkerhet och välbefinnande samt vad man gör för miljön. Cementa och Perstorp 

har valt att mer ingående presentera vilken hänsyn som tas till företagens 

intressenter. Man märker här att intressentmodellen är mer tydligt integrerad än i 

Kemiras fall. 

 

4.2 Jämförelse företagen emellan 

4.2.1 Ekonomiskt ansvarstagande 

De tre undersökta företagen har med en varierande mängd information gällande 

det rent ekonomiska ansvaret i sina hållbarhetsredovisningar. Perstorp har valt att 

inte alls behandla sådant som rör deras ansvar rent ekonomiskt. Cementa har 

däremot med viss sådan information såsom levererat ekonomiskt värde och så har 

även Kemira. Både Cementa och Kemira redogör för de ekonomiska risker och 

möjligheter gentemot deras verksamheter som kan kopplas samman med 

klimathotet. 

 

4.2.2 Miljömässigt ansvarstagande 

De tre undersökta företagen uttrycker alla att de har ett stort ansvar gentemot vår 

miljö men däremot kan urskilja att de delvis fokuserar på olika områden. Perstorp 

AB har valt att lägga fokus på att sänka sina utsläpp av klimatpåverkande gaser 

genom en lägre energiförbrukning. De har också som ett övergripande mål att 

sänka vattenförbrukningen då den ses som en begränsad resurs. Kemira i sin tur 

inriktar sig och talar mycket om möjligheterna deras produkter och tjänster 
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erbjuder för att avhjälpa ett stort miljöproblem i världen idag, nämligen bristen på 

rent vatten i utvecklingsländer. Cementa väljer att fokusera på vad organisationen 

gör och planerar att göra för att sänka utsläppen av växthusgaser, främst 

koldioxid, och vilket ansvar de har gentemot den lokala omgivningen runt 

produktionsställena såsom närboende och natur. 

 

Alla de tre företagen redogör vidare i sina redovisningar för olika projekt som 

genomförs för att skydda miljön. Gemensamt för att organisationerna är också att 

de alla aktivt arbetar med implementeringen av den nya kemikalielagstiftningen 

REACH vilket inte kas ses som särskilt förvånande då det är just en lagstiftning 

som måste följas. Sammanfattningsvis kan vi också se att de tre undersökta 

företagen lägger stort fokus på just de delar som kan kopplas till organisationers 

ansvar för miljön. 

 

4.2.3 Socialt ansvarstagande 

En trend som är tydlig hos alla tre företagen är att de alla tar ansvar för sociala 

frågor i sina rapporter. Kemira anser exempelvis att socialt ansvarstagande går 

hand i hand med framgångsrik affärsverksamhet och företaget är fast beslutet om 

att främja hållbar utveckling samt agera etiskt korrekt. Cementa anser även de att 

det särskilt viktigt att uppträda etiskt och korrekt i sina affärsrelationer. Perstorp 

eftersträvar långsiktiga affärsrelationer med partners som delar företagets syn på 

miljö, hälsa och säkerhet. 

 

En resurs som alla tre företagen presenterar mer ingående i sina rapporter är 

medarbetarna. Kemira talar om vilka stödåtgärder som finns för att främja 

medarbetarnas hälsa samt hur man arbetar för att förbättra medarbetarnas 

säkerhet. Även Cementa satsar på förebyggande åtgärder för att förhindra 

arbetsolyckor genom utbildning av anställda och underleverantörer. Perstorp 

arbetar strukturerat med medarbetarnas säkerhet i arbetet och har därför infört ett 

beteendebaserat arbetsmiljöprojekt vid namn Take Care, där avsikten är att skapa 
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lägre sjukfrånvaro hos medarbetarna. En annan trend som syns i alla tre 

företagens rapporter är vad de ger sina anställda för möjligheter att utvecklas och 

klättra på karriärstegen inom företaget, samt att friskvårdsaktiviteter erbjuds. 

Perstorp redogör utöver detta även för de årliga utvecklingssamtal och 

medarbetarundersökningar som genomförs.  

 

Alla tre företagen verkar i en bransch där företagens verksamhet kan utgöra risker 

för omgivningen, därför är det viktigt att informera allmänheten om vilka risker 

som finns i verksamheten för att förhindra olyckor. Cementa har utarbetat ett 

säkerhetsdatablad för samtliga produkter för att förhindra olyckor, och Perstorp 

ger miljöinformation till allmänheten i sina redovisningar, via massmedia och 

Internet.  Perstorp är det enda av de tre företagen som redogör för att de är 

deltagare i FN-initiativet Global Compact för mänskliga rättigheter, miljö och 

arbetsvillkor. Företaget talar vidare om att det är anslutet till kemiindustrins 

Responsible Care samt deltar i olika branschorganisationer runt om i världen. 

Vidare beskriver Perstorp att de samarbetar med olika universitet, driver sitt eget 

gymnasium samt arbetar med sponsring på lokal nivå. 
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5 Slutsatser 
 

Vi kommer slutligen att försöka svara på de frågeställningar vi formulerade i 

början samt ge förslag på fortsatta studier inom ämnet som vuxit fram under 

arbetets gång. 

 

5.1 Slutsats 

Syftet med vår studie har varit att försöka ge en förklaring till det ökade intresset 

för frågor gällande företagsetik och ett hållbart företagande i plast- och 

kemibranschen. Vi har även jämfört företagen emellan och upptäckt både likheter 

och skillnader mellan dessa. 

 

5.1.1 Frågeställning 1 

Vilket ansvar säger sig företag inom plast- och kemibranschen ta och vad kan 

detta bero på? 

De företag vi har undersökt i denna studie visar alla i sina respektive 

hållbarhetsredovisningar att de inte bara tar ansvar rent ekonomiskt gentemot sina 

aktieägare utan att de också anser att de har ett ansvar dels mot att inte bidra till 

onödig miljöförstöring och dels ett socialt ansvar, som till exempel att vårda 

personal och vad man gör för ökad produktsäkerhet. Bara det faktum att de 

överhuvudtaget valt att redogöra för sitt ansvarstagande i 

hållbarhetsredovisningar, eller i Kemiras fall i årsredovisningen, visar att de anser 

att detta är något viktigt. Företagen i dagens värld har en ökad press på sig att 

handla på ett sätt som uppfattas som etiskt korrekt från konsumenter, media, olika 

intresseorganisationer såsom Greenpeace och även i viss mån från staten. 

Organisationer i dagens samhälle måste se sig själva i ett större sammanhang där 

ekonomisk vinst bara är en del av det stora hela. Det blir därför nödvändigt för 

företag idag att visa att de tar sitt ansvar för alla sina intressenter och inte bara 

aktieägarna. Företagsetik har blivit en strategisk faktor för företagen idag och att 
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behandla frågor som rör Corporate Social Responsibility har blivit ett måste. De 

tre undersökta företagen har valt att redovisa arbetet med dessa frågor i 

hållbarhetsredovisningar i två av fallen medan det tredje företaget valt att uppta 

detta som en del i årsredovisningen. Detta tyder på att de tre företagen förstått att 

även socialt och miljömässigt ansvarstagande är ett måste i dagens samhälle. Då 

Cementa är ett betydligt mindre företag än både Perstorp och Kemira, är det 

väldigt intressant att se att deras hållbarhetsredovisningar i stort sett innehåller 

samma saker. Detta är ett tydligt tecken på att påtryckningarna från samhället inte 

bara riktar sig mot de större aktörerna, utan även de mindre företagen förväntas 

redogöra för sitt sociala ansvarstagande. Anledningen till att företagen valt att 

kommunicera sitt ansvarstagande kan även ha sin grund i rädsla för att 

företagsskandaler ska uppdagas i media och genom att aktivt arbeta med frågor 

som rör Corporate Social Responsibility skyddar organisationerna sig själva mot 

sådana förtroendekriser som kan uppstå på grund av en sådan skandal. Till 

exempel så kritiserades Kemira i media efter utsläppet av ett frätande ämne för 

några år sedan och det är troligtvis något organisationen vill undvika att uppleva 

igen.  

 

5.1.2 Frågeställning 2 

Vilka likheter och skillnader finns mellan de undersökta företagen i branschen 

och vad kan dessa likheter och skillnader ha sin grund i? 

Studien har visat, i linje med vår hypotes, att de tre företagen inom branschen 

redovisar ungefär samma saker med vissa undantag. Alla tre företagen lägger stor 

vikt vid redovisning av det miljömässiga ansvaret. Detta tror vi beror på att de 

förväntningar då det gäller det etiska ansvarstagandet som omgivningen runt 

företagen har på dessa varierar med vilken bransch företagen befinner sig i. De tre 

företagen ingår i samma bransch, plast- och kemibranschen, i vilken det finns 

uppenbara risker för miljön i form av en förvärring av växthuseffekten och utsläpp 

av giftiga ämnen i mark och vatten. Även ansvar för personalens hälsa, säkerhet, 

utveckling och välbefinnande är något som de tre företagen fokuserar på, i 

synnerhet i Kemiras fall. Kemiras omorganisation under året ledde till att många i 

personalen fick gå vilket kan vara en orsak till att särskild vikt har lagts vid 
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personalfrågor i redovisningen. Vidare gällande ansvaret för personalen, talar alla 

tre företagen om vad de erbjuder sina anställda för friskvårdaktiviteter samt vad 

det finns för möjligheter för personalen att göra karriär inom företaget. Detta tror 

vi beror på att vi i dagens samhälle ofta ser personalen som en viktig resurs. En 

annan likhet som visat sig är att alla tre företagen talar om hur de arbetar för att 

upprätthålla goda relationer med sin omgivning. Detta tyder på att 

intressentmodellen är tydligt integrerad i företagen, dock mer i Perstorp och 

Cementa än i Kemira som talar lite mindre om företagets intressentrelationer. En 

annan likriktning vi kunnat se är redovisningen av produktions- och 

produktsäkerhet, något som redovisats väl av alla de tre företagen. Även detta 

beror till stor sannolikhet på branschen företagen befinner sig i. Branschen är 

dessutom hårt reglerad då det gäller just produktsäkerhet vilket leder till att detta 

är något som anses viktigt och relevant av företagen då de upprättar sin 

redovisning. 

 

Studien har visat, att det finns fler likheter mellan vad företagen valt att beakta i 

sina redovisningar, än vad det finns skillnader dem emellan. Vi fann dock vissa 

skillnader. Gällande det ekonomiska ansvaret har exempelvis Perstorp valt att inte 

beakta det ekonomiska ansvaret överhuvudtaget i hållbarhetsredovisningen, utan 

separat i årsredovisningen, detta har gjort att vi inte kunnat se vad de tar för 

ekonomiskt ansvar eftersom vi avgränsat oss till att endast beakta 

hållbarhetsredovisningar i den mån dessa finns upprättade. Detta har lett till att vi 

ej kunnat jämföra Perstorps ekonomiska ansvar med Cementas och Kemiras. 

Eftersom Kemira valt att inkorporera sin CSR-redovisning i årsredovisningen blir 

det naturligt att detta företag är det som bäst redovisar för det ansvar som 

organisationen tar ekonomiskt. Gällande det sociala ansvarstagandet är Perstorp 

det enda företaget som beskriver att de är aktivt deltar i olika organisationer för 

mänskliga rättigheter samt olika branschorganisationer, förmodligen för att skapa 

och bibehålla en bra image. Anledningen till att Cementa och Kemira inte 

beskriver sitt frivillighetsarbete kan ha sin grund i att de inte deltar i 

frivillighetsorganisationer vilket de kanske borde göra eftersom det kan ge företag 

som verkar i en riskfylld bransch en bättre image. En annan företeelse som är 
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ytterst intressant, är att Kemiras redovisning i stort sett innehåller samma 

information som de två övriga företagens, trots att företaget inte använt sig av 

GRI: s riktlinjer vid upprättandet av årsredovisningen. Detta tyder på att företag 

idag, åtminstone i vår valda bransch, anser att denna information är väsentlig men 

det kan också bero på att Kemira har sneglat på GRI:s ramverk vid upprättande av 

hållbarhetsredovisningen då detta är det ledande initiativet idag. 

 

5.2 Förslag till fortsatta studier: 

Vi tror att det hade varit intressant att göra en liknande studie av en annan bransch 

men även att undersöka vilka eventuella skillnader det finns mellan 

hållbarhetsredovisningar och annat CSR-material i olika typer branscher. Det hade 

vidare varit av intresse att ta kontakt med företag, kanske i olika branscher eller 

inom samma, för att försöka se vad organisationerna verkligen tar för ansvar och 

inte bara vad de ger uttryck för att ta. 
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Bilaga 1 

Checklista 

 

• Hur ser organisationen ut? Antal anställda, omsättning, var bedriver man 

sin verksamhet etc.? 

• Vilka intressenter kan identifieras i hållbarhetsredovisningen? 

• Uttrycker organisationen något om vilket ansvar de tycker att de har för en 

hållbar utveckling och i så fall vad? 

• Vilket rent lagmässigt ansvar säger sig organisationen ha och hur arbetar 

man med detta? 

• Vilket ansvar tar organisationen ekonomiskt? 

• Vilket ansvar tar organisationen miljömässigt? 

• Vilket ansvar tar organisationen socialt? 
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