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Abstract 

Authors: Peter Ljung and Marika Muchewicz 

Supervisor: Hans Andersson 

Title: Bridge Over Troubled Water – A study of how two Swedish breweries interact with their 

stakeholders through CSR 

 

Background and problem: Corporate Social Responsibility (CSR) is a framework which 

describes a companies social obligations and commitment. Further CSR is usually mentioned 

alongside another framework which is stakeholder management which in term promotes the idea 

that one has to balance every stakeholder’s interest. Disagreement regarding a definition of CSR 

can result in practical misunderstandings concerning the usage of the framework. Carlsberg 

Sverige and Spendrups are two companies that engage in CSR but are nonetheless criticized for 

their production and distribution of bottled water. This critique has resulted in diminished sales 

for both companies and can give the corporations a real reason for trying to meet and tackle the 

open critique, which has its origin in CSR.  

 

Purpose: The purpose of this study is to theoretically/empirically describe and explain the 

interaction between two breweries and their critical stakeholders. This will contribute to further 

knowledge regarding the complexity of the frameworks Corporate Social Responsibility and 

stakeholder management. 

 

Method: A qualitative method was used on secondary information of our case study 

corporations; Carlsberg Sverige and Spendrups. The same was undertaken with those critical 

towards bottled water in Sweden. 

 

Analysis and conclusion: The production process, transportation and the recycling process 

have all because of their negative impact on the environment been subject to criticism. Further 

there are those that compare bottled water to tapped water which is a more environmentally 

friendly and more economical reasonable alternative. This study is concerned with Carlsberg 

Sverige and Spendrups’ work within the CSR areas. It has shown that the corporations try to 

meet (fulfill) the requests of their critics largely by for instance mentioning specific 

actions/measures they have taken, future projects and goals concerning carbondioxid emission. 

The authors draw the conclusion that, when observing the whole situation, one can see that the 

two parties are not speaking from the same perspective. Critics of bottled water view it as an 



 
 

unnecessary product which in term means that they want it off the market. The corporations on 

the other hand see it from another perspective which in their eyes shows how environmentally 

friendly bottled water actually is compared to other beverages and/or food. Further it is not 

possible for the corporations to fully meet the critic’s requests because that would result in a 

direct conflict with other stakeholders. The stakeholder management framework emphasizes the 

need to balance the interests of all stakeholders. Trying to balance all stakeholders’ interests’ 

results in that CSR becomes a tool which suits a more general than specific purpose. This 

however may prove to be of an advantage for the corporations because it gives them the 

opportunity to avoid harmful critic and lets them focus on what is best for the company.  

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, stakeholder management, bottled water, Spendrups, 

Carlsberg Sverige 

  



 
 

Sammanfattning 

Författare: Peter Ljung och Marika Muchewicz 

Handledare: Hans Andersson 

Titel: Bridge Over Troubled Water – En studie av två svenska bryggeriers bemötande av 

intressenter med hjälp av CSR. 

 

Bakgrund och problem: Corporate Social Responsibility (CSR) är ett ramverk som beskriver 

företags sociala ansvar och engagemang. Vidare förknippas CSR även med stakeholder 

management som handlar om företags bemötande och balansering av sina intressenters intressen. 

Oenigheter i teoretiska definitioner av CSR tyder på att det empiriskt sett kan uppstå 

missförstånd kring ramverket. Carlsberg Sverige och Spendrups är två företag som tar ställning 

och socialt ansvar via CSR men kritiseras trots detta på grund av sin produktion och försäljningen 

av flaskvatten, som även visat sig har en negativ påverkan på företagens försäljning. Detta tyder 

på att det kan vara av företagens intresse att vilja bemöta och åtgärda de kritiska aspekter vilket 

görs utifrån CSR.  

 

Syfte: Studien syftar till att teoretiskt och empiriskt undersöka förhållandet mellan två bryggerier 

och dess kritikyttrande intressenter, vilket bidrar till ökad kunskap om komplexiteten av 

ramverken Corporate Social Responsibility och stakeholder management.  

 

Metod: En kvalitativ metod har använts där studien baseras på sekundärkällor för 

undersökningen av de två fallföretagen Carlsberg Sverige och Spendrups samt en undersökning 

av kritiken som riktas mot flaskvatten och dess produktion. 

 

Analys och slutsats: Produktionen, transporterna samt materialåtervinning och –förbränning 

kritiseras för att ha en negativ påverkan på miljön. Vidare jämför kritiker flaskvattnet med 

kranvatten som förhållandevis är ett sparsammare alternativ. Carlsberg Sverige och Spendrups är 

aktiva inom CSR och studien visar att företagen bemöter kritiken genom att påpeka konkreta 

åtgärder, projekt samt mål för exempelvis minskat koldioxidutsläpp. Författarna drar slutsatsen 

att, sett ur ett större perspektiv, talar de båda sidorna förbi varandra. Kritiker anser flaskvatten 

vara en onödig produkt vilket innebär att det inte är en önskvärd produkt på marknaden. 

Företagen å andra sidan sätter produkten samt dess påverkan på miljön i andra sammanhang där 

flaskvattnet visar sig vara mindre harmfullt. Vidare kan företagen inte bemöta kritikerna till 

hundra procent då detta skulle innebära att de inte tillgodoser andra intressenter som efterfrågar 



 
 

produkten. Utifrån ett stakeholder managment-perspektiv gäller det för företagen att hitta en 

balans mellan intressenterna. Detta resulterar i synen på CSR som ett verktyg snarare lämpat för 

generella än specifika ändamål. Med det i åtanke underlättas undvikandet av snäv kritik då denna 

inte behöver eller kan bemötas direkt. Företaget kan således prioritera sin egennytta. 

 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility, stakeholder management, flaskvatten, Spendrups, 

Carlsberg Sverige. 
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1. Inledning 

I inledningen presenteras en kort bakgrund till ramverket Corporate Social Responsibility och 

dess innebörd. Problemdiskussionen handlar om kritiken riktad mot flaskvatten och dess 

producenter som mynnar ut i huvudfrågorna som ska bearbetas i arbetet samt uppsatsens syfte. 

1.1. Bakgrund 

Corporate Social Responsibility (CSR) översätts på svenska som företagets ansvarstagande (Norstedts 

Engelska Ord, 2011) och är ett begrepp som de flesta tidigare hört men frågan är huruvida de 

verkligen vet vad det betyder. Teorin visar att inte ens akademiker har någon entydig uppfattning 

om begreppet, vilket gör frågan ännu mer befogad.  För att förtydliga ramverket krävs en 

genomgång av CSR’s historia och utveckling inom den akademiska samt praktiska världen.  

 

Som ett exempel på revolutionär tänkande på sin tid använder sig Lee (2008) av Henry Ford som 

1917 ska ha hävdat att ”Business is a service” (Lee, 2008, s.54). På den tiden var normen att företag 

enbart skulle tillgodose sina aktieägares intressen, vilket var anledningen till att uttalandet 

förlöjligades av flera parter. Nuförtiden skulle uttalandet inte skapa lika stora negativa 

kommentarer, snarare positiva. Förklaringen ligger i att CSR som koncept har utvecklats och att 

aningar eller försök till kartläggning av den direkta kopplingen mellan ett företags CSR-arbete och 

dess övergripande lönsamhet görs. Även företagets roll i samhället och betydelsen för de olika 

intressenterna gör sig mer bemärkta. Ett tydligt tecken på hur pass viktigt och betydande CSR har 

blivit för företag under en relativ kort tidsperiod är att se hur många företag som använder sig av 

CSR som en del av deras kärnverksamhet. Lee (2008) refererar till Murirhead et al. 2002 och Boli 

& Hartsuiker 2001 som konstaterar att majoriteten av företag har börjat använda sig av CSR och 

ser det som en väsentlig del i sina verksamheter. 

 

Teorin kring CSR har sitt ursprung på 50-talet och både Lee (2008) och Carroll (1999) refererar 

till vidare akademiker som pekar ut Howard Bowens ”Social Responsibility of the Businessman” (1953) 

som ett av de tidigaste arbeten där en koppling mellan företag och samhället fastställs. 

Forskningen från 50- och 60-talet skedde på makronivå och hade en stark koppling till etik och 

ansvar (Lee, 2008). CSR:s riktiga genombrott kom i samband med Carrolls artikel 1979, menar 

Lee (2008). I den fastslår Carroll (1979) bland annat att sociala och finansiella mål inte ska ses 

som opassande substitut. Artikeln är även anpassad till fler än bara andra akademiker då den 

riktar sig till företagsledare och var därigenom mer användbar i praktiken än tidigare forskning.  
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Stakeholder management är ett av de nyare synsätt som har satt sin prägel på CSR under de 

senaste decennierna. Med ursprung på 60-talet har det stått som eget ramverk fram tills 90-talet 

då de första kopplingarna till CSR gjordes (Lee, 2008). Sedan dess har CSR setts som en resurs 

där verksamhetens strategiska användning av denna resurs har stått i fokus. 

 

Överlag säger Lee (2008) att CSR i teorin har gått från att ha varit starkt kopplat till etik och 

ansvar till forskning kring företagslednings handlingar/agerande det vill säga mer kopplat till 

praktiskt utförande eller till dess applicerbarhet. Detta har i sin tur även visat sig genom att 

forskningen har gått från att ha varit väldigt etiskt orienterad till mera implicit för att försöka 

frångå det klassiska dilemmat kring; vad är etik. På grund av att akademiker även lagt mer fokus 

på organisationsnivån av CSR gentemot den tidigare makrosynen, har diskussionen kring CSR i 

samband med lönsamhet ökat, så kallad ”Coporate Financial Perfomance” (Lee, 2008).  

 

Precis som företag och akademiker blivit mer medvetna om ansvaret som verksamheter har 

gentemot samhället så har även andra intressenter uppmärksammat detta. CSR:s starka koppling 

till etik och frågan om rätt eller fel har även betytt att fler kan ta del av diskussioner oavsett hur 

stor deras kunskap om företagens verksamhetsaktiviteter är. Det är betydligt enklare att engagera 

sig i frågor huruvida företag agerar rätt gentemot sina anställda och konsumenter eller hur 

miljömedvetna de är, än att till exempel enbart diskutera företags- och branschspecifika tekniska 

detaljer. CSR har skapat en grund för fler röster att kunna göra sig hörda och samtidigt gjort att 

företagen har blivit tvungna att vidga sina verksamhetsområden och skapa större förståelse och 

kompetens för att hantera dessa. 

 

1.2. Problemdiskussion 

Intressenters krav på företag kan bottna i uppfattningen av dem; hur verkligheten upplevs och 

vad som anses vara rätt eller fel. Om en grupp människor brinner för ett specifikt ämne då 

kommer de försöka att övertyga andra människor om att detta ämne är viktigt. Krav som ställs på 

företag kan yttra sig i direkta former där människor, media, organisationer och andra företag 

riktar kritik mot någons verksamhet eller produkt. Negativ kritik kan ha en negativ påverkan på 

företaget.  

 

Uppsatsens generella syfte är att belysa den, sen en tid tillbaka, pågående debatten kring ämnet 

flaskvatten. Vatten är en produkt som är en nödvändighet; utan vatten finns inget liv. Att denna 
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nödvändighet har förpackats och säljs till ett överpris upprör vissa1 . I Sverige samt i många 

västerländska länder har människor tillgång till drickbart kranvatten till en mycket liten kostnad 

Att företag tjänar pengar på ett sälja någonting som finns i allas hushåll är även detta något som 

har ifrågasatts. Ett genomgående ämne i debatten är miljöaspekten och företagens produktion av 

buteljerat vatten som har en negativ påverkan på miljön. Detta i kombination med att kritiker inte 

är förstående i produktionen och försäljningen av vatten sätter press på företagen.  

 

Kritik är någonting kommande och förbigående, någonting som alla företag får uppleva under 

sina verksamhetsår. Företag måste stå ut med faktumet att det alltid kommer att finnas någon 

eller några som inte kommer att hålla med om deras verksamhet eller val. Att ett företag får kritik 

innebär inte att det måste ta åt sig av kritiken eller inleda en diskussion med parten som yttrar 

kritik. Det är upp till företaget vad de vill göra och kritiken kan visa sig vara en förbigående 

bagatell som inte har någon påverkan på företaget. Däremot kan företaget inte förutse resultaten 

av en sådan händelse vilket gör en sådan situation oviss och mer komplicerad. Runt 2003 började 

konsumenter påpeka den negativa sidan av produkten. Carlsberg Sverige och Spendrups har 

påvisat en minskad försäljning sedan 2007 och detta på grund av kritiken riktad mot flaskvattnet 

och dess producenter (Sveriges Bryggerier, 2011). I slutändan är det upp till var och ett företag att 

bestämma hur mycket fokus bör läggas på dess opponenter men en minskad försäljning innebär 

minskad vinst och detta är något som alla företag vill undvika. Företaget kommer att behöva se 

över sin verksamhet om försäljningen minskar för varje år som går. Det optimala är alltså att 

företaget inte utsätts för negativ kritik vilket inte kan anses vara ett realistiskt scenario. Frågan 

som företag då bör ställa sig är: Vad gör vi med kritiken? Hur bemöter vi den? 

 

Kraven som ställs på flaskvattensproducenter är att de ska ta socialt ansvar; skilt från andra krav 

som ställs av exempelvis aktieägare och medarbetare. Flaskvatten och kritiken som yttras är 

kopplad till miljöaspekten då flaskvattnets opponenter menar på att produkten påverkar miljön 

negativt. De menar att företagen ska ta socialt ansvar och göra någonting åt detta. Carlsberg 

Sverige och Spendrups anser sig ta socialt ansvar och presenterar sitt synsätt av CSR, projekt och 

engagemang inom området för allmänheten. Detta är ett sätt för företagen att visa var de står 

inom ämnen så som miljö, affärsetik och mänskliga rättigheter och genom detta forum skapas en 

dialog mellan de som förespråkar socialt ansvarstagande samt företagen och deras positionering 

inom socialt ansvarstagande, det vill säga CSR. Men talar de om samma sak? 

 

                                                             
1 Förklaras utförligare i empirin 
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Teorin har visat på otydlighet och komplexitet kring ramverket CSR. Forskningen inom ämnet 

har inte kunnat enas om tydliga definitioner eller modeller som avgränsar ämnesområden och 

tydligt visar vad CSR exakt är samt vad som inte räknas till ramverket. Om det inte finns en klarhet i 

teorin, kan det då finnas en klarhet empiriskt? CSR i sig är inte ett problem då varje företag gör på sitt 

sätt och de gör det efter vad de själva anser vara rätt eller fel. Med tanke på att det numera är 

svårt att hitta ett företag som inte försöker ta sitt sociala ansvar innebär det att detta är något som 

fortsättningsvis kommer att spela en betydande roll i verksamheten, inte minst på grund av 

externa påtryckningar från stat, organisationer, media och konsumenter. Att det teoretiska 

ramverket förblir odefinierat är ett problem för teoretiker som inte kan enas eller finna klarhet 

och tydliga definitioner. I sin tur bidra detta till att CSR empiriskt sett kan uppfattas på olika sätt. 

Risken för missförstånd är således uppenbar då två parter2 inblandade i en debatt, talar förbi 

varandra.  

 

Carlsberg Sverige och Spendrups blir kritiserade för sin produktion av buteljerat vatten som anses 

vara miljöskadligt och en onödig ersättning för kranvatten. Å andra sidan tar företagen faktiskt 

ställning till miljö och annat socialt engagemang genom CSR, dock fortsätter försäljningen att 

minska och kritiken består. Varför?  

 

Uppsatsen syftar till att empiriskt undersöka kritiken riktad mot buteljerat vatten. Carlsberg 

Sverige och Spendrups svar på kritiken utifrån CSR som de kommunicerar undersöks även, vilket 

leder till huvudfrågorna som uppsatsen ämnar att undersöka samt att försöka besvara.  

 

1.2.1. Syfte 

Genom att teoretiskt och empiriskt undersöka förhållandet mellan två bryggerier och dess 

kritikyttrande intressenter, bidrar studien till ökad kunskap om komplexiteten av ramverken 

Corporate Social Responsibility och stakeholder management. 

 

Syftet uppnås genom en undersökning och analys av kritik riktad mot flaskvatten samt Carlsberg 

Sveriges och Spendrups kommunikativa förmedling av CSR.  

  

                                                             
2 Kritiker kontra företaget 
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1.3. Huvudfrågor 

För att underlätta arbetets fortlöpning samt undvika risken att syftet inte uppnås har syftet brutits 

ner i följande frågeställningar: 

 

 Vilka (kritiska) aspekter yttrar intressenter mot flaskvattnet och dess producenter? 

 Vad kommunicerar Carlsberg Sverige och Spendrups genom CSR? 

 Hur förhåller sig deras ”svar” till intressenternas kritik? 

 

 

2. Metod 

Detta kapitel syftar till att förklara hur den empiriska studien genomfördes och resultaten 

analyserades. Den empiriska studien genomfördes baserad på sekundärkällor där insamlingen av 

informationen gällande empirin men även teorin redogörs i följande kapitel. Inledningsvis 

förklaras författarnas förförståelse samt vilken typ av studie som genomförts. 

2.1. Förförståelse 

Författarnas förkunskap ligger inom det ekonomiska fältet då båda studerar till civilekonom med 

inriktningen ekonomisk styrning. De har läst kurser inom området ekonomisk styrning som bland 

annat innefattar fördjupning inom företagsstrategi, organisationskunskap och finansiell styrning. 

Detta har bidragit till kunskapen gällande förståelse och analytiska förmåga av teorier, exempelvis 

stakeholder management. Vidare har författarna spenderat ett år utomlands3 som en del av deras 

studieprogram där båda fördjupade sig i kurser inom strategi och marknadsföring. 

 

Ingen av författarna har någon djupare förkunskap om Corporate Social Responsibility, mer än 

den allmäna informationen om företags projekt och engagemang utifrån medias eller företags 

porträttering av dessa. Båda anser även att det är ett viktigt ämne för företag att sätta sig in. 

Författarna är konsumenter av flaskvatten och har seda nen tid tillbaka följt medias porträttering 

av intressegruppers kritiska åsikter samt yttranden gällande denna produkt, vilket gjorts med 

intresse. 

2.2. Vetenskapssyn 

                                                             
3 I Tyskland samt Österrike 
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Inom forskning skiljs på två synsätt: positivism och hermeneutik. Det förstnämnda grundar 

tänkandet på fakta där försök till syn av samband görs, ofta genom hypotesprövningar. En 

kartläggning av regelbundenheter möjliggör det för forskaren att göra förutsägelser.  Positivister 

ansluter sig till en vetenskaplig syn när det gäller samhällsforskning och menar att vetenskap är 

neutral och värdefri (Halvorsen, 1989). Det hermeneutiska synsättet syftar till att tolka; där 

innebörden av resultat förklaras samt där förförståelsen även har en påverkan (Cohen, Manion, & 

Morrison, 2005).  

 

Studiens avsikt att tolka och analysera resultaten innebär att det vetenskapsteoretiska 

angreppssättet är det hermeneutiska. Teorierna vägleder läsaren genom ämnet så att denne kan 

skapa sig en förståelse för ämnet. Vidare analyseras empirin med hjälp av presenterade teorier där 

målet är att undersöka om teorierna stämmer överrens med verkligheten. Skulle detta inte vara 

fallet, finns det utrymme för utveckling av teorierna samt vidare forskning inom ämnet. Vi gör i 

slutändan vår egen tolkning av empirin samt hur Carlsberg Sverige och Spendrups möjligen kan 

bemöta sina intressenter – detta med hänsyn till teoretiska ramverk. Förförståelse för den 

använda teorin samt ämnet påverkar studiens utförande och således resultaten. Detta är däremot 

ingenting som kan bortses från trots författarnas försök till ett objektivt synsätt. 

2.3. Metodisk  ansats 

Undersökningsmetoder kan vara av induktiv eller deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen bygger 

på ett utgångsläge innan genomförandet av undersökningen utan förutfattade meningar. 

Närmanden av verkligheten som man inte har några större kunskaper om görs således utan några 

klara hypoteser, någorlunda förutsättningslöst och med en ganska vag och oprecis frågeställning 

(Halvorsen, 1989). Bacon i Cohen et al (2005) talar om studier av ett antal individuella fall 

bildandet av en hypotes som mynnar ut i en generalisering. Den deduktiva ansatsen går tillbaka 

till Aristoteles där logik baseras på en självklarhet, ett exemplifierat antagande och därigenom en 

slutsats (Cohen, Manion, & Morrison, 2005). Enligt Bryman och Bell (2007) ligger 

utgångspunkten i teorin, därefter samlas empiri in för att fastställa om teorin stämmer. 

 

Denna studie är utarbetad efter en deduktiv ansats då utgångspunkten är i teorier om CSR samt 

stakeholder management vilka har påverkat insamlingen av det empiriska materialet. Teorin har 

sedan applicerats på empirin för att i mån om möjlighet fastställa om teorin stämmer. Jacobsen 

(2002) argumenterar för att den induktiva ansatsen inte har samma begränsningar som den 

deduktiva då man vid denna riskerar att material går förlorad på grund av att man letar material 

som man finner relevant utifrån den förförståelse man har. Vi argumenterar för att vi 
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inledningsvis haft förutfattade meningar om ämnet flaskvatten och observationen vilket inte 

möjliggjort en induktiv ansats med öppet sinne samt en utgångspunkt i empirin. Värderingar 

påverkar forskningsprocessen men har inte en lika stor påverkan i alla faser (Halvorsen, 1989). 

Att utgå från teorin och ha en förförståelse för denna är inte en nackdel utan resulterar istället i 

en annan typ av studie, precis som en induktiv ansats troligtvis skulle resultera i en annorlunda 

undersökning än denna som gjorts. Vi argumenterar därför emot Jacobsen och menar på att det 

inte finns en bättre eller sämre ansats utan att dessa är två skilda som kan resultera i olika studier 

 

 

2.4. Metodik 

Det finns två typer av studier som kan genomföras, kvantitativ eller kvalitativ studie. Den 

kvantitativa studien syftar till att hitta kvantifierbara samband och sammanfattar resultaten 

statistiskt eller i en modell som förklarar det undersökta. Denna metod innefattar traditionella 

forskningsmetoder så som undersökningar, experiment och dylikt (Cohen, Manion, & Morrison, 

2005). Metodiken är även nära förknippad med en objektiv, positivistisk vetenskapssyn där man 

ser på naturfenomen som någonting fast, verkligt och utifrån individen, externt (Cohen, Manion, 

& Morrison, 2005).  

 

En kvalitativ studie syftar till att fånga människors handlingar samt handlingarnas innebörd där 

forskaren initialt inte alltid vet vad han/hon söker efter. Jacobsen (2002) menar att vid utförandet 

av kvalitativa studier används färre variabler samt att försök till att gå ner på djupet med 

forskningen görs. I jämförelse med kvantitativa källor är dessa mätbara, uttrycks i siffror eller tal; 

medan kvalitativa talar om kvalitativa (icke mätbara) egenskaper hos undersökningsenheterna 

(Halvorsen, 1989). 

 

Vår forskningsstudie är av kvalitativ karaktär då kvantifierbara, statistiska resultat inte eftersöks 

utan snarare försök till förståelse av motiv, betydelse samt mening i de undersökningar som 

gjorts, eftersträvas. Undersökningen av kritiken har gjorts med hänsyn till intressenternas 

uppfattning av ämnet flaskvatten och inte med avsikt att sammanställa kvantifierbara resultat där 

exempelvis antalet personer som riktar kritik eller hur många av dessa som faller inom ett visst 

forum, undersöks. Undersökningen av fallföretagen Carlsberg Sverige och Spendrups samt deras 

kommunikation av deras CSR har gjorts med syfte att kartlägga hur de uppfattar flaskvatten samt 

vad de förespråkar inom CSR. Den kvalitativa forskningsmetoden passar således in på denna 

studie då faktiska och essentiella egenskaper understryks. Eftersom ingen undersökning med 
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fokus på mätbara resultat gjorts, argumenterar vi för att den kvantitativa metoden i detta fall, är 

av mindre relevans. 

2.5. Forskningsdesign 

Bryman och Bell (2003) presenterar fyra typer av undersökningsstudier som kan utföras. Dessa 

innefattar tvärsnittsstudier, longitudstudier, fallstudier samt jämförande studier. Denna 

undersökning ses som en fallstudie utifrån två företag med inslag av en tvärsnittsstudie.  

 

En kvalitativ tvärsnittsstudie innebär att en serie dokument analyseras under en viss tidpunkt eller 

i förhållande till en viss händelse. I detta fall innebär det att en kvalitativ analys av företagens 

CSR-områden har genomförts. Detta har gjorts i förhållande till en viss tidpunkt då den 

empiriska undersökningen bygger på sekundärkällor i form av uttalanden på företagens hemsidor 

vilka uppdaterats vid samma tidpunkt eller inom närliggande tid då undersökningen 

genomfördes. Undersökningen av företagens kommunicering inom området CSR analyseras även 

med hänsyn till ämnet flaskvatten där exempelvis företagens CSR-policy gällande 

alkoholkonsumtionen beaktas dock inte analyseras djupare. Det speglar förvisso en del av CSR 

som företagen kommunicerar ut men inte är fullt så betydande för analysen. Fokus ligger på 

ämnet flaskvatten, kritikens innehåll samt sättet Carlsberg Sverige och Spendrups bemöter denna 

kritik. Att gå djupare in på exempelvis företagens CSR rörande alkoholkonsumtion har således 

ingen koppling till ämnet flaskvatten och är på så vis inte heller relevant för analysen.  

 

Tvärsnittsstudier undersöker relationen mellan två eller ett flertal variabler vid en given tidpunkt 

(Halvorsen, 1989). Undersökningen visar relationen mellan företagen Carlsberg Sverige och 

Spendrups samt kritikerna. Två sidor samt vardera sidas ståndpunkt/ställningstagande där 

relationen speglas kommunikativt, belyses. Kritikerna talar emot företagen och produkten medan 

företagen visar på ställningstagande samt socialt engagemang för att åtgärda/bemöta kritiken – 

detta är relationen mellan de båda parterna som undersöks djupare.  

 

I en fallstudie undersöks en eller några få undersökningsenheter där syftet är att beskriva ett 

socialt system samt  utveckla en helhetsförståelse (Halvorsen, 1989). Vidare syftar fallstudier till 

att belysa unika drag och egenskaper (Bell, 2005). Carlsberg Sverige samt Spendrups har specifikt 

valts ut för undersökningen vilket gör de till dess fallföretag. Helhetsförståelse för CSR skapas 

genom en undersökning av dessa bryggeriers sociala ansvar samt engagemang. Vidare visar 
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undersökningen även organisationer, exempelvis Sveriges Bryggerier4 som företagen hänvisar till, 

som respons på kritiken de utsätts för. Dessa exempel har beaktats där organisationernas 

uttalanden har analyserat med hänsyn till att direkta hänvisningarna har gjorts samt för att 

svaren/responsen är så nära knuten till ämnet vilket gör det relevant. Bortsett från det ligger 

fokus på Carlsberg Sverige samt Spendrups och såldes inga andra bryggerier eller producenter av 

buteljerat vatten.  

 

Undersökningen bygger även på en analys av det kvalitativa innehållet av vad som sägs om 

kranvatten i olika typer av media där tyngden ligger på den kritiska aspekten. Med andra ord 

analyseras innehållet i kritiken riktad mot bryggerierna och framförallt flaskvattnet vilket yttras via 

nyhetssidor, i debattartiklar, sociala media så som Facebook och bloggar samt i 

pressmeddelanden.  

2.6. Informationsinsamling 

2.6.1. Teoretiska källor 

För skapandet av en övergripande förståelse för CSR samt teorierna som presenteras i arbetet, 

användes inledningsvis sökmotorn Google. Avsikten med dessa sökningar var att insamlingen av 

övergripande information om teoretiska ämnen, exempelvis CSR, och genom sökmotorn kunde 

sidor som sammanfattade ämnet kort, snabbt hittas. Sidor som bidrog till den inledande 

kunskapen om CSR var av mycket blandad karaktär och innefattade bland annat internetbaserade 

ordlistor/-böcker samt hemsidor som informerade om företags CSR-verksamhet. Dessa gav en 

kort, övergipande bild av ämnet för utvecklandet av förförståelsen.  

 

Efter insamlingen av den övergripande informationen söktes vetenskapliga artiklar på Linköpings 

universitets biblioteksdatabas, Web of Science samt via Google Scholar som erbjuder 

vetenskapliga artiklar av hög akademisk nivå och tillförlitlighet. Vidare utgör författarnas 

förkunskap till stakeholder management utifrån tidigare lästa strategi- och styrningskurser en 

bidragande del till sökningen av teorier gällande ramverket. Kunskapen om att Freeman (1984) 

som en av de första och viktigaste förespråkarna av stakeholder management underlättade vid 

sökningen av artiklar knutna till ämnet. Tidigare kunskap bidrog till vetskapen om att artiklar 

skrivna av Freeman är pålitliga samt av värde och således gjordes specifika sökningar efter dessa. 

 

                                                             
4 En intresseorganisation för Sveriges producenter av öl, malt, läsk och vatten. 
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Saknaden av teoretisk förkunskap om CSR bidrog till en utgångspunkt i skapandet av en 

övergripande förståelse för ramverket för en bättre insättning i ämnet innan ett fortsatt sökande 

av teorier samt vetenskapliga artiklar. Även då användes de tidigare nämnda sökmotorerna för 

skapandet av teoribasen för CSR. Vid dessa sökningar användes nyckelord exempelvis CSR, socialt 

ansvar eller social responsibility, miljö, samhälle, och ansvarstagande då dessa utifrån tidigare 

informationsinsamling visat sig vara återkommande för ämnet CSR Vidare gjordes en tidig 

upptäckt av betydande författare inom området CSR exempelvis Carroll och Schwartz vars 

artiklar söktes specifikt efter då dessa väger tung i utformandet av en stark och trovärdig teoribas 

inom CSR.  

 

2.6.2. Empiriska sekundärkällor 

Den empiriska undersökningen genomfördes inte baserad på intervjuer utan baserad på 

sekundärdata. Inledningsvis undersöks innehållet i yttranden om buteljerat vatten utifrån kritikers 

synsätt. Målet ligger inte i kartläggningen av positiva samt negativa kommentarer eller yttranden 

om produkten utan författarna fokuserade inledningsvis på kritik riktad mot flaskvatten. Detta 

kartlades genom sökningar via sökmotorer som innefattade nyckelorden flaskvatten, buteljerat vatten, 

vatten i flaska, mineralvatten samt kranvatten. Dessa sökningar gjordes även i kombination med orden 

kritik samt miljö och CSR. Sökningarna ledde till nyhetssidor, pressmeddelanden, organisationers 

samt företags hemsidor där den kritiska aspekten av flaskvatten belyses. Då begränsningen till 

den svenska marknaden gjorts, användes enbart svenska sidor men artiklar samt sidor med 

hänvisningar till kritik i andra länder togs i beaktande för kunskap om den globala synen på 

ämnet.  

 

Valet av Carlsberg Sverige och Spendrups som fallföretag bygger på att dessa, enligt Sveriges 

Bryggerier, är de största försäljarna av buteljerat vatten i Sverige. Sveriges Bryggerier kontaktades 

via e-mail vilket bekräftades av Fredrik Sörbom, projektledare på intresseorganisationen. Valet att 

undersöka på vilket sätt Carlsberg Sverige samt Spendrups kommunicerar sitt CSR bygger på det 

tidigare uttalande om försäljningen.  Det innebär att dessa företag är stora och kända till skillnad 

från andra bryggerier samt producenter av buteljerat vatten med mindre försäljning. Dessa två fall 

representerar således branschen väl samt bidrar med en rik informationsbas. Vidare argumenteras 

för att kritikyttrande mot en produkt berör i större utsträckning de företag som har störst 

försäljning av produkten.  Detta förklarar således valet att undersöka de två största tillverkarna5 

och försäljarna av buteljerat vatten.  

                                                             
5 På den svenska marknaden 
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Informationen gällande Carlsbergs Sverige samt Spendrups CSR återfinns på respektive företags 

hemsida där företagen talar om samhällsansvar samt en hållbar utveckling motsvarade 

information om CSR. Utgångspunkten ligger i samma indelning som företagen har och därav 

valet att strukturera företagens CSR efter deras egna kapitel eller avdelningar. Vid genomgången 

av företagens CSR lades mindre fokus på de delar som inte kunde kopplas till kritiken riktad mot 

flaskvatten, exempelvis företagens alkoholpolicy. Detta är för företagen ett vikigt ämne inom 

CSR eftersom det handlar om två bryggerier där större del av verksamheten innefattas av 

öltillverkning. Däremot är det mindre relevant för själva ämnet flaskvatten samt kritiken riktad 

mot produkten. Vidare kan ifrågasättas huruvida författarna skiljer på om införandet av miljöbilar 

innefattar den alkoholrelaterade verksamheten eller inte då inte transport av enbart flaskvatten 

sker med miljöbil utan även annan dryck. Utifrån det sociala ansvaret bryggerierna kommunicerar 

på hemsidorna finns svårigheter i urskiljandet av uppdelningen mellan CSR med hänsyn till 

alkoholhaltiga produkter eller buteljerat vatten. Detta resulterar i valet att innesluta samtlig 

information. 

2.7. Kvalitativ analysmetod 

Efter insamlingen av artiklar, pressmeddelanden, uttalanden på företags samt organisationers 

hemsidor, sammanställdes materialet i Excel genom en inordning av kritiken efter datum samt 

ämnesområden.  Författarna kunde se att ämnen som kritiseras är återkommande och kunde 

delas in i miljö, ekonomi och hälsa. Vidare kunde indirekta ställningsstaganden utläsas. Dessa 

speglades i artiklar som rapporterade om aktiva handlingar mot samt bojkotter av flaskvatten. 

Detta material klassades som handlingar. 

 

Indelningen efter datum gjordes för övergriplighetens skull men även som ett bidrag till 

observationen där struktureringen av det empiriska materialet visade på att kritikyttrandet som 

mest framkom under 2007 samt fortfarande var aktuellt än idag. 

 

Vidare noterades även varifrån kritiken kom, alltså utifrån vilka intressenter. Dessa tillsammans 

med kritiken som yttrats delades in i en tabell för tydliggörande av vad som kritiseras samt vem 

som kritiserar.  

 

Nästa steg i analysen innefattade en kartläggning av de två sidorna som motsvarade intressenter 

som riktar kritik mot buteljerat vatten kontra företagen Carlsberg Sverige och Spendrups. För att 

möjliggöra detta fördes empirin samman i form av att intressenter, kritik, Carlsberg Sverige samt 
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Spendrups tabellariskt delades in efter områden av CSR. Dessa områden bestämdes utifrån de 

CSR-områden företag är aktiva inom samt ämnesområden för kritiken som yttras. Utifrån det 

teoretiska ramverket har empirin analyserats vilket resulterar i en slutsats som presenteras i slutet 

av analysen.  

2.8. Argumentation för metodval 

Kritiken yttras på en offentlig plats då de framgår i media, i social media6, på företags samt 

organisationers hemsidor. Intressenter yttrar kritik med avsikt att påverka samt skapa förändring 

och gör detta via offentliga forum. Både företag samt kritiker använder sig alltså av offentliga 

forum för att belysa åsikter samt ställningstagande. Intressenter kan således enbart ta del av 

företagets ”svar” på kritik via offentliga forum. Valet att studera Carlsberg Sverige samt 

Spendrups utifrån kommunikationen av CSR via hemsidor och pressmeddelanden bygger på 

tidigare resonemang. Intresset ligger inte i insynen i företagets processer exempelvis hur 

företagen jobbar med CSR. Fokus ligger på CSR samt hur det kommuniceras ut till allmänheten 

via offentliga forum.  

 

En tillgång till intervju på Carlsberg Sverige eller Spendrups erhölls inte. Intervjun hade kunnat 

utöka empirin i form av en djupare insyn i företagens syn på kritiken samt framtida CSR-projekt 

och –mål. Uppsatsen syftar däremot till att undersöka innehållet i kommunikationen av CSR 

vilket är informationen kritiker samt andra intressenter har möjlighet att ta del av. Informationen 

om företagens interna mål samt planer är fördelaktig för skapandet av en bredare empiri, 

utesluter dock intressenternas deltagande av informationen. Väljer företaget att inte kommunicera 

sina CSR-projekt, -mål samt –åsikter då existerar dessa inte i intressenternas ögon.  

 

2.9. Trovärdighet 

En studies trovärdighet avgörs utifrån hur tillförlitlig och giltig informationen som fås fram är 

(Bell, 2005). Två aspekter som brukar undersökas är studiens validitet och reliabilitet (Bell, 2005). 

Validiteten syftar till studiens giltighet samt relevans vilket innebär att källorna undersöks utifrån 

relevansen till fråge- och problemställningen (Halvorsen, 1989). Reliabilitet, även kallat för 

tillförlitlighet, syftar till att avgöra i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid 

olika tillfällen i övriga, lika omständigheter (Bell, 2005). Dessa kriterier har visat sig vara svåra att 

applicera på en kvalitativ studie vilket lett till att Guba och Lincoln (1985) föreslår trovärdighet 

                                                             
6 Sociala nätverk så som Facebook; bloggar 
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samt autenticitet som alternativa kriterier Inom trovärdighet tittas på områdena tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och försäkran om opartiskhet (Lincoln & Guba, 1985).  

 

Tillförlitlighet likställs med intern validitet där huruvida det finns en överrensstämmelse mellan 

forskares observationer och teoretiska idéerna de utvecklar avgörs (Bryman & Bell, 2003). 

Studiens tillförlitlighet kan bekräftas genom att forskarna går tillbaka till sina respondenter och 

ber de se över den empiriska undersökningen och slutsatserna som dragits. Därmed har 

respondenten möjlighet att påverka speglingen av sina svar (Bryman & Bell, 2003). Eftersom 

undersökningen genomförts baserad på sekundärkällor och inga intervjuer genomförts, finns inga 

respondenter att återgå till. Tillförlitligheten säkerställs därför genom kontinuerliga diskussioner 

mellan författarna med mål att sammanställa samt tolka undersökningen som speglar de sociala 

verkligheterna så brett som möjligt.  Avsikten är att spegla en så bred bild av kritiken som möjligt, 

samtidigt spegla företagens CSR i så vid utsträckning som möjligt.  

 

Geertz i Bryman & Bell (2003) skriver om överförbarhet samt argumenterar för att en rik 

empirisk beskrivning så kallad ”thick description”, bidrar till att andra kan avgöra, huruvida 

applicerbar undersökningen är i andra sammanhang. Det kan argumenteras för att utförandet av 

intervjuer samt observationer av företagen på plats skulle kunna bidra till ett annat resultat. 

Vidare bör läsaren uppmärksammas på att arbetet är framtaget i en akademisk kontext vilket 

innebär att det ämnas bättre i ett teoretiskt samband och kan därför vara svårapplicerbart 

praktiskt.  

 

Studiens pålitlighet uppnås genom en noggrann beskrivning av studiens genomförande (Lincoln 

& Guba, 1985). Genom att sammanställa metod för informationsinsamling, både gällande teori 

samt sekundärkällor som använts för den empiriska undersökningen, ökar pålitligheten i 

undersökningen. Vidare har kommentarer och förbättringsförslag erhållits av handledare samt 

seminariegrupp vilket bidrar till ökad pålitlighet eftersom ytterliggare parter har kunnat 

kommentera utförandet av denna studie.  

 

Åstadkommandet av fullkomlig objektivitet kan anses vara komplicerat men enligt Bryman och 

Bell (2003) ska forskaren visa att han/hon inte låtit personliga värderingar påverka studiens 

utförande samt slutsatsen. Genom ett kritiskt ställningstagande samt granskning av källor kan 

författarna försäkra om att studien genomförts i god tro samt med avsikt att vara så objektiva 

som möjligt. Detta möjliggörs genom undersökningar av ett flertal källor inom samma 
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ämnesområde samt utgångspunkten i originalkällor. Fullkomlig objektivitet kan däremot inte 

garanteras då viss förförståelse samt tidigare erfarenheter påverkar. Så långt det går har försök till 

urskiljning av personliga värderingar gjorts med avsikt att utforma studien objektivt.  

 

Vidare skiljer Lincoln och Guba (1985) på fem kriterier inom autenticitet: Rättvis autenticitet 

innebär att forskaren rättvist presenterat olika synsätt inom det sociala sammanhanget som 

studerats. Författarna argumenterar för att kritiken presenteras rättvist då exempelvis inga citat 

tagits ur dess sammanhang eller fotnotar om detta gjorts. Genom sökningar i olika forum så som 

nyhetssidor, organisationer och företags hemsidor, bloggar samt i pressmeddelanden har försök 

till bredast möjliga spegling av kritiken samt debatten gjorts. Påpekas bör att risken för 

förbiseendet av källor finns och utesluter därav garanti till att samtliga källor undersökts.  

 

Ontologisk autenticitet syftar till huruvida läsaren bistås till en bättre förståelse av den sociala 

verkligheten genom att läsa uppsatsen (Lincoln & Guba, 1985). Kritiken samt Carlsberg Sveriges 

och Spendrups ställningstagande har speglats på bredast möjligast sätt, vilket underlättar läsarens 

förståelse för alla dess aspekter samt utifrån egna erfarenheter dra slutsatser. Vidare presenteras 

samtliga modeller inom CSR vilket bidrar även till en bättre förståelse för ramverkets helhet samt 

komplexitet. Detta bidrar även till en ökad förståelse för empirin samt teorin vilket innebär att 

läsaren tar del av andra infallsvinklar och synsätt än sina egna. Detta är således kriteriet för 

pedagogisk autenticitet – huruvida läsaren får en bättre förståelse för perspektiven i det undersökta 

fenomenet, jämfört med de han/hon hade innan (Lincoln & Guba, 1985).  

 

Katalytisk autenticitet syftar till huruvida läsaren har uppmuntrats till handling efter att ha läst 

studien (Lincoln & Guba, 1985). Undersökningen gällande flaskvatten, presentationen av sidan 

som förespråkar samt den som talar emot produkten uppmuntrar läsaren till ett ställningstagande. 

Studien bekräftar luckor inom de teoretiska ramverken CSR samt stakeholder management vilket 

innebär att snarare forskare och akademiker uppmuntras till en handling i form av vidare 

teoretiskt arbete mer än privatpersoner som läser uppsatsen.  

 

Avslutningsvis belyser författarna taktisk autenticitet vilken är nära knuten till den katalytiska då 

den ifrågasätter huruvida författarna gett läsaren tillräckligt med kunskap att handla (Lincoln & 

Guba, 1985). Det kan argumenteras för att tillräcklig kunskap samt material har presenterats för 

läsaren att välja om han/hon vill utföra en handling. Tillhandahållningen av kunskapen inom 

uppsatsens ramar möjliggör detta men beslut om steget ska tas är upp till var och en.  
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2.10. Källkritik 

Undersökningen som visar vad Carlsberg Sverige samt Spendrups yttrar inom området CSR 

bygger på deras uttalanden utifrån hemsidorna. Att den empiriska undersökningen inte styrks av 

personliga intervjuer ger författarna en begränsad insikt i företagens CSR samt innehållet i 

kommunikationen av detta. Således tas för givet att uttalanden om CSR utifrån företagens 

hemsidor är sanna då ingen möjlighet till bevis av det motsatta finns.  

 

Vidare bygger den empiriska undersökningen av kritiken på somliga ifrågasättbara nyhetssidor. 

Med detta menas att nyhetssidorna eller artiklarna, exempelvis de skrivna av Aftonbladet, avser 

till att uppmärksamma samt väcka oro, vilket leder till att ämnet och kritiken överdrivs. Trots 

detta presenteras en spegling av den i Sverige samt globalt cirkulerande debatten.  

 

Blogginlägg kan anses vara subjektiva samt speglar en privatpersons åsikt och är därmed ingen 

spegling av en nationell eller global debatt. Dessa anses vara relevanta eftersom bloggare och 

blogginlägg sprider samt driver diskussioner. På så sätt är bloggar ett forum som bidrar till 

debatten om flaskvatten, dess existens samt utveckling.   

 

Vidare kan metodvalet kritiseras då exempelvis statistiska undersökningar samt intervjuer av 

konsumenter skulle kunna ha en bidragande del i skapandet av en bredare syn av dessa 

intressenters åsikt gällande flaskvatten. Då fokus är på kvalitet skulle en sådan undersökning 

möjligtvis resultera i en bredare sammanställning av de kritiska punkterna. Undersökningen avser 

kartläggningen av kritiken samt Carlsberg Sverige och Spendrups svar på den via redskapet CSR. 

Intervjuer samt närmre undersökning av kritikers åsikter eller företagen inställning bidrar till en 

djupare insyn i problematiken. Trots empirisk undersökning baserad på enbart sekundärdata 

uppnås syftet då debatten förs på en offentlig nivå7. 

  

                                                             
7 Yttras i tv, radio, sociala media, på hemsidor och i press 
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3. Teori 

I följande kapitel behandlas ramverket CSR ur ett teoretiskt perspektiv. Många teoretiker har 

skrivit samt uttalat sig om CSR vilket har lett till olika definitioner och beskrivningar av ämnet. 

Med hjälp av teorier som handlar om CSR i form av exempelvis begreppsdefinitioner, arbetssätt 

samt utförande syftar detta avsnitt till att belysa ämnet som ett brett och komplext sådant. 

3.1. CSR-definitioner 

CSR är ett sådant begrepp som har gett upphov till en rad olika definitioner och tolkningar. 

Försök till utveckling av en allmän samt opartisk definition har gjorts bland teoretiker men 

samtliga har misslyckats med formuleringen av ”universaldefinitionen” (Dahlsrud, 2008). Ämnet 

är ett svårdefinierat sådant och teoretiker som McWilliams et al (2006) påstår att det inte finns 

någon definition av CSR medan andra menar att ”CSR means something, but not always the same thing 

to everybody” (Votaw, 1972). Problemet har uppmärksammats av McWilliams et al. (2006) vilket 

resulterat i följande slutsats:  

 

”Numerous definitions of CSR have been proposed and often no clear definition is given, making theoretical 

development and measurement difficult”. (McWilliams et al., 2006, sid.1) 

 

Diffusionen kring samt bredden av CSR bidrar till en komplexitet som försvårar såväl det 

teoretiska arbetet samt det praktiska. Med teorin som utgångspunkt och bas försvåras det 

praktiska arbetet om denna bas är otydlig eller väldigt mångfacetterad. 

 

I en undersökning utförd 2006 visar Dahlsrud (2008) att det finns 37 olika definitioner av CSR. 

Det råder stor variation kring områden samt dimensioner som omfattas av begreppet CSR. 

Definitioner av CSR är oftast partiska eller för selektiva, generella samt alldeles för vaga, menar 

Dahlsrud (2008). Vidare påpekar författaren en mycket specifik definition av CSR används vid 

appliceringen av ramverket på en bransch eller ett företag, (Dahlsrud, 2008). Ur ett teoretiskt 

perspektiv har försök till generella, övergripande definitioner gjorts vilka vid appliceringen av 

ramverket empiriskt övergår till företags- eller branschspecifika definitioner.  Detta speglar 

misslyckandet av skapandet av en, korrekt teoretisk definition av CSR. För att påvisa 

definitionernas mångfald följer nedan några exempel: 

 

EU-kommissionen definierar CSR som ”A concept whereby companies integrate social and environmental 

concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”. 

Dahlsruds (2008) undersökning visar att denna definition av ramverket har flest antal träffar.  
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The World Business Council for Sustainable Development är ett globalt förbund innefattande 

200 företag som uteslutande jobbar med företagsutveckling samt hållbar utveckling (The World 

Business Council for Sustainable Development, 2011). Deras definition av CSR behandlar det 

sociala ansvaret ur ett ekonomiskt samt samhällets perspektiv:   

 

“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to contribute to economic development 

while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at 

large” 

 

CSR Wire informerar om nyheter, rapporter samt evenemang gällande CSR (CSR Wire, 2003) 

och belyser intressenters roll i företagens sociala ansvarstagande: 

 

“CSR is defined as the integration of 31 Voluntariness business operations and values, whereby the Stakeholder 

interests of all stakeholders including Environmental investors, customers, employees and the Economic 

environment are reflected in the company‟s policies and actions” (Dahlsrud, 2008). 

 
Enligt Dahlrsud (2008) belyser även Ethical Performance 2003, ett nyhetsbrev för företagare  

(Ethical Performance, 2003), intressenters roll samt påverkan på företaget inom CSR: 

 

“At its best, CSR is defined as the 6 Stakeholder responsibility of a company for the totality Social of its impact, 

with a need to embed society‟s Environmental values into its core operations as well as into Economic its treatment 

of its social and physical environment. Responsibility is accepted as encompassing a spectrum – from the running of 

a profitable business to the health and safety of staff and the impact on the societies in which a company operates” 

 

Hopkins, 2003 (Dahlsrud, 2008): 

 

“CSR is concerned with treating the 14 Voluntariness stakeholders of the firm ethically or in a Stakeholder 

responsible manner. „Ethically or Social responsible‟ means treating stakeholders in Economic a manner deemed 

acceptable in civilized societies. Social includes economic responsibility. Stakeholders exist both within a firm and 

outside. The wider aim of social responsibility is to create higher and higher standards of living, while preserving the 

profitability of the corporation, for peoples both within and outside the corporation” 

 

Vidare belyser McWilliams och Siegel, 2001 i Dahlsrud (2008) ett förhållande mellan intressenter, 

företagets intressen samt lagenligt agerande: 
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“Actions that appear to further some social 10 Voluntariness good, beyond the interests of the firm and Social that 

which is required by law.” 

 
Viljan att lyckas med en omfattande definition eftersträvas av så väl akademiker som 

organisationer samt företag intresserade av CSR. Dessa exempel visar att definitionerna berör 

fler, varierande områden. Socialt ansvarstagande, intressenters förhållande till företaget och vice 

versa, samhällets roll samt etik är framträdande ämnen i de olika definitionerna. Men en tydlig 

enighet uteblir. 

3.2. Fem områden  

Utöver försök till konkreta definitioner kan CSR även delas upp i olika områden. Dahlsrud (2008) 

konstaterar fem dimensioner av CSR återkommande i de definitioner som författaren analyserat. 

Dessa är ekonomi, miljö, sociala aspekter, intressenter samt företagens fria vilja att göra mer än vad lagarna 

föreskriver (Dahlsrud, 2008). Inom det sistnämnda området gör sig frågor gällande etik bemärkta. 

Företag fokuserar mer eller mindre på ett specifikt område där samtliga områden har potential till 

att leda till olika strategiska samt konkurrensmässiga fördelar om dessa används ”korrekt” (Porter 

& Kramer, 2002).  

 

Ekonomiskt CSR syftar till skapandet av lönsamhet på lång sikt vilket bland annat innefattar 

korrekt bokföring (Alrutz, 2008). Även Dahlsrud (2008) skriver om detta område som handlar 

om företagets utveckling sett ur ett finansiellt perspektiv där CSR inkluderas i 

företagsverksamheten.  

 

CSR inom området miljö innebär ett företagsengagemang inom problemområden gifter och 

farliga utsläpp, klimatpåverkan, biologisk mångfald samt resurskonsumtion (Alrutz, 2008). 

Företaget värnar om renare miljö genom invävningen av miljöangelägenheter i 

företagsverksamheten (Dahlsrud, 2008). Detta görs genom exempelvis återvinning, analys av 

kemikalier, energisparande produktion, ”gröna transporter” erbjudandet av ekologisk frukt samt 

grönsaker till medarbetare på arbetsplatsen (Alrutz, 2008). Behandlingen av miljöfrågor samt hur 

dessa byggs in i företagsstrukturen och dess processer ligger i fokus. 

 

Socialt CSR handlar om företagets ansvarstagande för produkterna som erbjuds samt företagets 

påverkan på samhället (Alrutz, 2008). Dahlsrud (2008) talar om socialt CSR i generella termer där 

företaget ska beakta sin påverkan på samhället samt bidra till ekonomisk utveckling. Exempel på 
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denna typ av CSR är sponsring och arbetet med välgörenhetsorganisationer, skapandet av 

hjälpande projekt i utvecklingsländer men även att erbjuda minoriteter samt handikappade 

personer en chans till anställning (Alrutz, 2008). Fokus ligger på förhållandet mellan företaget 

samt samhället där företagen ska vara medvetna om vilken påverkan de har på samhället. 

 

Dimensionen gällande intressenter talar om förhållandet mellan företaget och dess intressenter: 

Hur företaget interagerar med sina anställda, leverantörer, kunder samt samhället som helhet 

(Dahlsrud, 2008). En mer detaljerad samt tydlig genomgång av teorin gällande intressenter och 

deras förhållande till företag (och vice versa) följer i senare avsnitt. 

 

Den sista CSR-dimensionen är företagens fria vilja att göra det varken lagar eller riktlinjer 

föreskriver dem att göra (Dahlsrud, 2008). Denna dimension innefattar även ämnet etik 

(Dahlsrud, 2008) och är således komplicerad. Etik grundar sig i religiös övertygelse, moraliska 

traditioner, humana principer samt rättighetsåtaganden (Novak, 1996) vilka uppfattas på olika sätt 

beroende på erfarenheter samt bakgrund. Etiskt CSR delas även ibland upp i ett eget område och 

belyser företagets arbetsförhållanden samt upprätthållandet av mänskliga rättigheter (Alrutz, 

2008). För att företaget ska kunna verka på ett mer ”etiskt korrekt” sätt skapas en policy mot 

mutor som sätter specifika krav på (under-) leverantörer gällande antal arbetade timmar samt 

arbetsförhållanden  (Alrutz, 2008).  

3.3. Teoretiska modeller  

Förutom denna femdelade uppdelningen av begreppet som visar kärnområdena kring CSR, väljer 

Carroll (1991) att presentera CSR enligt en pyramidformad modell beståendes av fyra områden: 

Ekonomi, legalt, etik och filantropi. Författaren menar att ekonomi utgör basen och är således den 

mest fundamentala aspekten av CSR. Att vara lönsam som företag är ett krav som innefattar 

vinst-, lönsamhets- samt effektivitetsmaximering (Schwartz & Carroll, 2003). Även att följa lagen är 

ett krav som ställs till skillnad från etik som förväntas (Schwartz & Carroll, 2003) samt oftast är 

svårare att definiera eller specificera. Författarna menar att detta område innefattar aktiviteter 

baserade på etiska samt moraliska standarder och principer, vilket kan anses vara komplicerade att 

definiera då dessa kan variera från person/företag till person/företag. Toppen av pyramiden 

utgörs av filantropi vilket motsvarar önskan om att vara en bra medborgare och är en aspekt som 

är önskvärd (Schwartz & Carroll, 2003).  

 

Det finns inget krav på etiskt CSR men företag förväntas ändå vara aktiva inom detta område 

(Schwartz & Carroll, 2003). Filantropi, som tidigare nämnt, är önskvärt samt essensen av genuint 



20 
 

CSR-arbete (Schwartz & Carroll, 2003). En annan viktig aspekt att påpeka är att pyramiden inte 

visar på några överlappningar, till skillnad från Schwartz och Carroll’s (2003) senare modell 

bestående av tre överlappande cirklar, den så kallade ”Three-Domain-Approach”. Denna 

representerar en ekonomisk, legal samt etisk aspekt. Schwartz och Carroll visar till skillnad från 

pyramidmodellen att de olika områden som berörs av CSR inte är separerade från varandra samt 

att de i många fall sammanfaller. Belysningen av överlappande områden är modellens fördel 

samtidigt som författarna påpekar svårigheten i kategoriseringen av vissa handlingar som ett av 

modellens stora problem  (Schwartz & Carroll, 2003). Handlingar av enbart ekonomisk karaktär, 

det vill säga en handling baserad på ekonomiska beslut som å andra sidan inte nödvändigtvis 

utesluter den lagliga aspekten, är exempel för dessa (Schwartz & Carroll, 2003). Företaget utför 

med andra ord en handling baserad på ekonomisk lönsamhet som således klassas inom 

ekonomiska handlingar. Bristande fokus inom den lagliga aspekten innebär inte att handlingen är 

olaglig Schwartz och Carroll (2003) menar att den lagliga aspekten kan innefattas i handlingen 

trots att det inte är ett aktivt beslut.  

 

The Three-Domain Approach bygger på den ursprungliga pyramidmodellen. Författarna 

definierar dessa områden som företagets ansvarsområden och tolkas enligt pyramidmodellen  

(Schwartz & Carroll, 2003).  Skillnaden mellan dessa modeller är att filantropi numera är en del av 

det etiska och/eller ekonomiska området. Detta grundar sig i insikten att filantropiskt agerande 

kan ha fler motiv (Schwartz & Carroll, 2003). Även i denna modell utgör etiken komplexiteten 

och i kombination med de andra områden uppstår frågor. Avgörandet huruvida företagets CSR 

utförs ekonomiskt eller lagenligt utgör inga större svårigheter. Som tidigare nämnt uppkommer 

svårigheten när en handling motsvarar fler områden och det således blir problematiskt att avgöra 

handlingens kategorisering enligt modellen. Vidare utgör definitionen av etik en svårighet: Hur 

definieras etik? Vilka bestämmer över vad som är etiskt korrekt eller inte? Vad är innebörden av etiskt 

korrekthet; var dras gränsen?  

 

En annan akademiker som försökt sig på sammanfattningen av CSR i en modell är Lantos, 2001. 

Författaren beskriver i artikeln ”The Boundaries of Strategic Corporate Social Responsibility” CSR 

beståendes av tre komponenter: etiskt, altruistiskt samt strategiskt CSR. Han menar att en stor del av 

förvirringen samt kontroversiteten kring CSR bygger på misslyckade definitioner av de 

ovanstående punkter (Lantos, 2001). Företag ska ta ansvar gentemot samhällets långsiktiga behov 

och önskningar samt optimera positiva effekter som företaget har på samhället (Lantos, 2001). 

Företagets handlingar kan även påverkan samhället negativt vilket enligt Lantos (2001) bör 
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minimeras av företaget. Vidare menar Lantos (2001) att minimering av skada motsvarar etiskt 

CSR medan stödet av samhällsfördelar motsvarar altruistiskt samt strategisk CSR (Lantos, 2001). 

Trots tre områden tyder Lantos modell på ett simpelt förhållningssätt gentemot CSR nämligen att 

företaget ska göra bra saker för andra samt minimering av det som inte är bra. CSR handlar om 

att ge tillbaka till samhället och göra bra saker eller ”do good” (Schwartz och Carroll, 2007, sid. 

166) men svårigheten uppkommer när försök till avgränsningar samt specificeringar görs.   

3.4. Stakeholder management 

En återkommande del inom CSR enligt Dahlsrud (2008) och Lee (2008) är aspekten som berör 

företagets intressenter eller på engelska stakeholders. Stakeholder management är ett ramverk 

precis som CSR dock motsvarar dessa två skilda ramverk. Ordet ”stakeholder” finns bland annat 

i EU-kommissionens definition av CSR:  

 

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

their interaction with their stakeholders on a voluntary basis” (European Commission, 2011) 

 

Detta visar att ramverken inte är bortkopplade från varandra då CSR handlar om interaktion 

mellan företagen och dess intressenter. Däremot bör det tydliggöras att dessa två ramverk i sig är 

olika och bör därför inte likställas.  

 

CSR handlar i grund och botten om att göra bra saker eller ”do good” (Schwartz & Carroll, 2007, 

sid. 166) varpå stakeholder management handlar om balanseringen av intressenternas interessen 

(Schwartz & Carroll, 2007). Det ena utesluter inte nödvändigtvis det andra men man 

argumentation för CSR som ett redskap att bemöta intressen, kan föras. Vidare innefattar 

ramverket olika områden vilket innefattar olika intressenters intresseområden. Trots likheterna 

och sambanden mellan de två ramverken bör påpekas att CSR inte direkt kan likställas med 

stakeholder management.  

 

Konceptet att se till intressenters intressen dök första gången upp på 60-talet i litteratur som 

behandlade (företags)ledning (Lee, 2008). På 70-talet påbörjade flera företag det praktiska 

användandet av konceptet vilket innefattade oklarheter och innebar således ett väldigt spritt 

koncept (Lee, 2008). Teorin om stakeholder managment förklarades första gången av Edward 

Freeman (1984) och sedan noggrannare av Donaldson & Preston (1995). Ramverket påvisar 

interaktionen mellan företaget samt dess intressenter där teoretikerna menar att intressen ska 

balanseras. Tidigare skiljde företag på ekonomiska samt sociala mål vilket i och med ramverket 
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förlorade relevansen; istället fokuseras det på företagets överlevnad (Lee, 2008). Att enbart 

fokusera på ekonomiska mål samt separera dem från de sociala visade sig inte vara optimalt. 

Detta innebar förespråkandet av en kombination samt balans av dessa utifrån teoretikers synsätt.  

 

Ursprungligen beaktades även mestadels de självklara grupper där en direkt koppling mellan 

företag samt intressent fanns, exempelvis konsumenter, anställda och aktieägare. Stakeholder 

management förespråkar en bredare syn på intressenter med inflytande på företagets samt 

ledningens beslut. Oliver Williamson i Freeman & Evan (1990) talar exempelvis om kunder, 

leverantörer, ägare, ledningen, anställda samt samhällen som företagets intressenter. Stakeholder 

management kan på så vis ses som en utveckling av shareholder theory som enbart fokuserar på 

värdeskapande till intressenter med en finansiell andel i företaget. I ramverket stakeholder 

management hävdas således att det finns fler intressenter som är viktiga för företagets ledning än 

ursprungliga påståenden.  

 

I sin mest extrema form är alla en intressent, till och med Gud (Freeman, 1984). Författaren 

definierar en intressent som alla grupper samt individer som påverkar eller påverkas av 

organisationens försök att uppnå mål (Freeman, 1984). Freeman (1984) menar således att en 

intressent både direkt eller indirekt har ett inflytande på företag, även om denna roll inte alltid 

tydligt framgår.  

 

Definitionen av alla som en intressent påvisar svagheter i ramverket samt påpekas således av dess 

kritiker. En klassificering av alla som en potentiell intressent är vagt samt försvårar företagets 

strategiska arbete utifrån ramverkets perspektiv. Hur balanseras allas intressen?  För utformningen 

av ett mer användbart ramverk samt med förhoppningen om att minska antalet intressenter har 

försök till klassificering samt en tydligare kategorisering av intressenter med påverkan på ett 

företag gjorts. Henriques och Sadorsky (1999) påstår att det finns fyra typer av intressenter 

väsentliga för företagen: organizational, community, regulatory intressenter samt media 8 . 

Organisatoriska intressenter klassar Henriques och Sadorsky (1999) som direkta intressenter, det 

vill säga de med direkt påverkan på företagen exempelvis kunder, leverantörer, anställda samt 

aktieägare. Samhällsintressenter innefattar samhällsgrupper, miljöorganisationer och andra 

potentiella lobbyister (Henriques & Sadorsky, 1999). Henriques och Sadorsky (1999) refererar till 

Milliam & Mitroff 1995 samt Turcotte 1995 som påstår att dessa intressenter kan mobilisera den 

allmänna opinionen till företagets miljöbetingade prestations fördel eller nackdel. Staten och 

                                                             
8 Intressenter inom organisation, samhälle, regelverk och media 
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företag samt organisationer med påverkan på staten, lagstiftningen samt införandet av regelverk 

klassas som intressenter inom kategorin regulatory (Henriques & Sadorsky, 1999). Vidare refererar 

författarna till Mitroff et al 1989, Sharbrough & Moody 1995 samt Shrivastava & Siomkos 1989 

där de talar om media som en intressent med påverkan på samhällets uppfattning om företag. 

Medias inflytelse härstammar från informationen de kan förmedla om ett företag (Henriques & 

Sadorsky, 1999). I Henriques och Sadorskys klassificering av intressenter finns även de utan 

direkt påverkan eller som inte påverkas av företaget, däremot är indelningen något mer specifik 

än den av Freeman som inte sätter några gränser.  

 

Vidare utför Mitchell et al (1997) en kategorisering av intressenter där författarna väljer att göra 

denna utefter tre attribut: power, urgency och legitimicy9. Attributen formas till en modell där de delas 

in i tre cirklar som bildar sju enskilda områden och därmed representerar en grupp eller typ av 

intressent. Till skillnad från den tidigare nämnda kategoriseringen av Henriques och Sadorsky 

som inledningsvis klassar intressenter efter grupper, utgår denna kategorisering från tre attribut. 

Vidare påträffas även en åttonde intressent ståendes utanför och klassas enligt Mitchell et al 

(1995) som en ”non-stakeholder” (Mitchell et al., 1995, sid.184).  Detta skiljer sig från Freemans 

tidigare definition som snarare inkluderar än exkluderar de flesta. 

 

Mitchell et als (1997) kategorisering av intressenter belyser inte enbart vikten av kartläggningen av 

dessa utan påvisar typernas olika betydelse för samt inflytelse på företaget. De menar exempelvis 

att företaget inte ska lägga all fokus på den intressent som har mest ”makt”, då makten kan 

försvinna eller erhållas av någon annan intressent som tidigare inte haft makt (Mitchell, Agle, & 

Wood, 1997). Detta leder vidare till problemet med kategoriseringen vilket är att modellen samt 

intressenterna inte är statiska (Mitchell, Agle, & Wood, 1997). Av samtliga åtta typer bör företaget 

lägga mer fokus på vissa utan att låsa sig för mycket vid dessa. Modellen möjliggör en för stunden 

klassificering av en intressent men utesluter en sådan klassificering över en längre tidsperiod. 

Eftersom författarna utesluter en explicit klassificering av vilka som tillhör en viss grupp (samt att 

dessa ändras) uppstår en svårighet för företag vid användandet av modellen. Hur vet man exempelvis 

vilken intressent som har makt och vilken typ av makt det är? Vilken intressefråga är mer brådskande och vem 

säger att den ena bör prioriteras framför den andra? 

 

Eesley och Lenox (2006) bygger vidare på Mitchell et als teori och hävdar att identifikationen av 

intressenter bör ske i termer av deras handlingskraft snarare än hur de uppfattas. Som stöd för 

                                                             
9 Makt, angelägenhet och legitimitet 
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teorin använder författarna resursbaserade teorier och påstår att Mitchell et als (1995) power, 

urgency och legitimacy bör ses ur en dynamik kretsandes kring intressent, begäran samt företag 

(Eesley & Lenox, 2006). Författarna menar att begäran oftast är den avgörande faktorn för 

företaget och inte nödvändigtvis vem eller vilka som står bakom den.  

 

Enligt Neville & Menguc (2006) fokuserar tidigare forskning på förhållandet mellan 

intressenterna samt företaget. Intressenter påverkar även varandra sinsemellan vilket bör beaktas 

av företagen då intressenternas förhållande till varandra kan vara av betydande karaktär för 

företaget (Neville & Menguc, 2006). Enligt författarnas så kallade ”stakeholder multiplicity” 

(Neville & Menguc, 2006) bidrar denna faktor till ytterligare komplexitet kring ramverket 

stakeholder management och försvårar således företagens försök till bemötande samt balansering 

av intressenter.  

 

Enligt ovanstående teoretiker och deras studier handlar stakeholder management om bemötandet 

av intressenter samt balanseringen av deras intressen. Detta ramverk har ett tydligt syfte, dock 

består svårigheten i avgörandet av vilka intressenter påverkar företaget; deras intressen samt hur 

dessa ska balanseras i form av avgörandet av vilka intressen är viktigare än andra. Att kategorisera 

intressenter efter grupper eller specifika attribut underlättar vid bestämmandet av intressegrupper 

samt deras önskemål. Dessa teorier påvisar trots detta brister då det vid praktiskt utförande består 

svårigheter i kategoriseringen av intressenterna. Bristerna visar att det finns rum för utveckling av 

ramverket. Förespråkarna av stakeholder management är överens om att en kartläggning av 

intressenter samt balansering av deras önskemål samt intressen ligger i alla företags intresse. 

 

3.5. Gallie 

I tidigare teoretiska ramverk beskrevs komplexiteten och bredden av CSR. För att ytterligare 

förtydliga detta samt visa på att CSR är ett ramverk som är svårdefinierat och att det därför finns 

svårigheter vid formateringen av modeller och strategier gällande, introduceras i följande avsnitt 

Gallies teori om ”Essentially Contested Concepts” (ECC).  

 

1956 introducerade W.B. Gallie sina idéer om vad han kallar för ”Essentially Contested Concepts”. 

Han för en diskussion kring koncept som för olika människor har olika betydelser och där sättet 

man använder sig av det ifrågasätts av de motsatta parterna. Författaren försöker visa att sådana 

koncept existerar och att dessa även innefattar samtliga parter som tillhanda har fullt gångbara 

argument och bevis för dess rättfärdigande. Som inledande exempel använder han sig av två 
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likartade påståenden, men som i grunden skiljer sig åt avsevärt; ”This picture is painted in oil” 

och ”This picture is a work of art” (Gallie, 1956). Det första påståendet kan diskuteras på nivån 

om huruvida tavlan faktiskt är en oljemålning eller inte. Det sistnämnda påståendet, å andra sidan, 

kan diskuteras om tavlan är konst eller inte (Gallie, 1956). Av förklarliga skäl uppstår då frågan; 

vad är konst? Gallie (1956) hävdar att vi i vår vardag har vant oss vid att sådana frågor är grunden 

till konflikter/diskussioner som inte går att lösa och där varje sida avfärdar argument från sin 

motpart. Inom filosofins värld påstår författaren att sådana frågor ger upphov till något positivt 

där filosofer försöker att gå på djupet på frågan och där diskussionen förs på en intellektuell nivå. 

 

Ett vidare exempel som han beskriver i detalj är om man i idrottens värld bortser från att lag kan 

samla på sig poäng för att vid säsongens slut kunna kalla sig för mästare. Gallie (1956) väljer även 

att ta bort tidsperspektivet så att möjligheten för att sporadiska mästare uppkommer, finns. 

Mästare skulle enkelt uttryckt vara det laget som spelade bäst för tillfället. Författaren menar på att 

definitioner av bäst är så olika att det skulle leda till konflikt mellan supportrarna. Bästa försvaret, 

bästa anfallet, snabbhet, uthållighet etc. finns att välja bland och varje supporter skulle 

argumentera för att dennes lags styrka är bäst eller viktigast och därmed ska få kalla sig för 

mästare (Gallie, 1956). Lagens uppgift är att försöka vinna så många supportar som möjligt med 

sin spelstil eller specialitet och därigenom få majoriteten att kalla dem för mästare. Sammantaget 

leder detta till att det egentligen förs två tävlingar samtidigt: Vem som är mästare och vilka 

kriterier som ska gälla för att få kalla sig mästare (Gallie, 1956).  

 

Som idrottsexemplet visar blir det väldigt komplicerat när tydliga riktlinjer och generella 

överenskommelser stryks och ersätts av generella termer det vill säga koncept som kan uppfattas 

olika. CSR är ett sådant koncept där riktlinjer eller mallar saknas. Det tolkas på olika sätt av de 

som utför CSR och det kan antas att många anser just sitt sätt att arbeta med CSR vara det bästa. 

Det skulle vara möjligt att argumentera för flera företags CSR-utförande utan att slutligen kunna 

avgöra vem som egentligen är bäst eller mest effektiv. Precis som i exemplet finns det flera 

kriterier som varje företag kommer kunna hävda är viktigast och kan argumentera för är 

avgörande för den slutliga bedömningen.  

 

Gallie (1956) använder sig av sju punkter för att avgöra om ett koncept är ett ”Essentially Contested 

Concept” eller inte. Alla koncept som påstås vara ”essentially contested” passar inte alltid perfekt 

in på alla sju punkter men kan med god argumentation ändå komma nära nog10 . 

                                                             
10 För att kringgå misstolkning översätts de sju punkterna inte från engelska 
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I. It must be appraisive in the sense that it signifies or accredits some kind of valued 

achievement 

II. This achievement must be of an internally complex character, for all that its worth is 

attributed to it as a whole 

III. Any explanation of its worth must therefore include reference to the respective 

contributions of its various parts or features; … 

IV. The accredited achievement must be of a kind that admits of considerable modification in 

the light of changing circumstances; and such modification cannot be prescribed or 

predicted in advance 

V. …each party recognizes the fact that its own use of it is contested by those of other 

parties, and that each party must have at least some appreciation of the different criteria 

in the light of which the other parties claim to be applying the concept in question. 

VI. …the derivation of any such concept from an original exemplar whose authority is 

acknowledged by all the contestant users of the concept 

VII. …the probability or plausibility, in the appropriate senses of these terms, of the claim that 

the continuous competition for acknowledgement as between the contestant users of the 

concept, enables the original exemplar’s achievement to be sustained and/or developed in 

optimum fashion. 

 

Adaeze Okoyes (2009) återkopplar till Gallies punkter och gör detta med hänsyn till ramverket 

CSR. Gällande den första punkten som säger att konceptet måste vara ett uppsatt mål eller 

värdesatt/viktigt/uppskattat resultat säger Okoyes att CSR uppfyller kravet. Okoye menar att 

tyngdpunkten bör ligga på bedömningen eller utvärderingen av helheten gällandes CSR. Generellt 

bör man därför alltid kunna ställa frågan; tar företag socialt ansvar? 

 

I och med denna fråga ofta ställs när man pratar om frågor rörande företag, etik och ansvar 

uppfylls kravet för Gallies första punkt. 

 

Punkt två och tre säger att ett koncept måste vara komplext och kunna beskrivas på flera olika 

sätt/punkter. Än en gång uppfylls CSR kraven (Okoyes, 2009), detta tydliggörs även med hjälp av 

den tidigare presenterade teorin om ramverket CSR som visar olika dimensioner, områden och 

beskrivningar. CSR sträcker sig från att inkludera Carrolls pyramidmodell till andra forskares 

beskrivningar av viktiga dimensioner, exempelvis arbetsförhållanden och miljö. Olika ramverk så 
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som sustainability, corporate citizenship, business ethics och shareholder management har 

nästintill blivit synonyma eller förknippas med CSR. säger Okoye (2009) och hänvisar till Matten 

och Moon, 2004. Akademiker beskriver konceptet på annorlunda sätt vilket leder till att olika 

grupper/forskare/företag har en annan uppfattning om vilka områden som ska riktas störst 

uppmärksamhet mot. 

 

Den fjärde punkten kräver att konceptet, på grund av yttre omständigheter och förändringar, ska 

kunna modifieras under tidens gång. En sådan förändring ska inte heller kunna förutses av någon. 

Gallie (1956) väljer i några av sina egna exempel att kalla denna punkt för att vara ”open in 

character”. Sett ur ett tidsperspektiv har CSR förändrats och denna ovisshet om hur det kommer 

att förändras och tolkas av forskare, företagare eller konsumenter gör att man kan klassificera 

CSR som ”öppen”. Forskare har olika definitioner för CSR och har belyst olika dimensioner av 

ramverket. Detta har uppstått under ett längre tidsintervall11 och mycket av forskningsresultaten 

bygger på varandra, vilket även Okoye (2009) påpekar i sin analys.  

 

Den femte punkten väljer Gallie (1956) att beskriva på ett något annorlunda sätt. Författaren 

menar att det är möjligt att avgöra om punkten passar in på ett koncept eller inte genom att 

avgöra huruvida konceptet kan användas i ett aggressivt och defensivt syfte. När media eller 

andra organisationer pressar företag på deras CSR-arbete kan det uppfattas som aggressivt 

(Okoye, 2009). Konceptet kan även användas i ett defensivt syfte av företagen som tillämpar CSR 

som inte ämnat som ett svar på kritik. Detta skulle innefatta all form av filantropiskt agerande av 

företagen (Okoye, 2009).  

 

Enligt den sjätte punkten måste det finnas ett originalexemplar av konceptet som alla parter är 

eniga om. För att besvara detta kriterium väljer Okoye (2009) på sidan 621 att se det hela ur ett 

historiskt perspektiv och refererar till Dodd (1932) som skriver att ”Business exists because society 

permits it and not just because it is a source of profit to its owner”. Även Carroll (1999), Maignan et al 

(2004) och Lee (2008) refererar till en tidig CSR-definition skriven av Bowen (1954) i sin artikel 

som säger ”To pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable 

in terms of objectives and values of our society”. Dessa utlåtanden visar den grundläggande kopplingen 

mellan företag och samhället. Om detta är tillräcklig eller inte för att uppfylla kriteriet, inte minst 

då det är Okoye själv som valt ut exemplaret, går att diskutera. Vidare hävdar han själv att även 

                                                             
11 Lee (2008) påvisar ramverkets utveckling sedan 50-talet 
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om CSR behöver ett sådant exemplar, så är det förmodligen inte i form av en definition men 

snarare några gemensamma referenspunkter. 

 

Sista punkten menar att fortsatta debatter och forskning kring konceptet resulterar i att 

originalexemplaret antingen kan hävda sig eller att konceptet utvecklas ”optimum fashion12”, som 

Gallie (1956) väljer att kalla det. Okoye (2009) hävdar att det är CSRs kontinuerliga utveckling 

som har gjort det till ett specifikt område inom vetenskapen och praktiken och därför bör även 

det sista kriteriet vara uppfyllt. Han tillägger även att det finns en tendens att fortsatta, 

oupphörliga påstående om CSR kan medföra en känsla av att hela området egentligen inte 

handlar om någonting. Okoye (2009) drar slutsatsen att det går att klassificera CSR som ett 

”Essentially Contested Concept”.  

 

CSR är ett komplext och dynamiskt ramverk som saknar tydlig definition och riktlinjer för hur 

det ska utföras av företag. Att se CSR som en ECC innebär att acceptera faktumet att det är ett 

koncept med många förklaringar. Att välja en definition eller teoretisk modell är således inte 

möjligt utan att förkasta någon annan teori eller modell och på så sätt välja en sida. Hur avgör man 

vilken som är rätt? Detta skulle, enligt Gallie, vara som att välja det ena laget farmför det andra. 

  

                                                             
12 Optimalt vis 
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4. Empiri 

I följande kapitel skildras den empiriska undersökningen som visar kritikers ställningstagande 

gentemot flaskvatten. Debatten om flaskvatten skildras ur en global syn och därefter utifrån 

ämnesområden miljö, ekonomi, hälsa samt handlingar som påvisar indirekta ställningstaganden. Detta 

sammanställs i en tabell där innehållet i kritiken samt kritikens yttrare framgår. Vidare bygger 

empirin på en undersökning av de båda fallföretagen Carlsberg Sverige och Spendrups där deras 

CSR utifrån kommunikationen på företagens hemsidor samt via intresseorganisationer 13 , 

framställs. 

4.1. Kritiska yttranden 

4.1.1. Global syn  

Den empiriska undersökningen av debatten samt kritiken riktad mot tillverkningen och 

försäljningen av buteljerat vatten har gjorts med fokus på Sverige. Detta innebär inte att ämnet är 

specifikt för Sverige utan framträder även på en global nivå. Det skrivs om San Franciscos 

borgmästare Gavin Newsoms radikala beslut om att stoppa användandet av flaskvatten på många 

arbetsplatser, däribland ett förbud att köpa in flaskvatten på alla myndigheter (Härdmark, 2007). 

Även Susanna Baltscheffsky som bloggar om klimat och miljö för Svenska Dagbladet 

(Baltscheffsky, 2007), skriver om denna händelse. Utvecklingen av liknande restriktioner i andra 

länder eller i Sverige är inte omöjlig. Mats Hult, vd på branschorganisationen Hotell- och 

Restaurangföretagare menar i samma artikel att det förs liknande diskussioner i Sverige 

(Härdmark, 2007).  

 

Lars Berge för Svenska Dagbladet menar att trenden att dricka flaskvatten började när Pepsi och 

Coca Cola på 90-talet satsade stora summor på marknadsföring som anspelade på intresset för 

kändisar, mode, skönhet samt hälsa (Berge, 2008). I samma artikel talar han även om att denna 

trend samt konsumtion av buteljerat vatten kommer leda till en förbrukning av jordens 

sötvattensresurser och att dessa inte kommer räcka till i framtiden (Berge, 2008). Detta visar 

”debatten” ur ett större perspektiv. På lång sikt och i värsta fall är detta en möjlig konsekvens av 

den globala flaskvattensförbrukningen samt en av anledningarna till att kritik uppstått.  

 

Kritik kan yttra sig i form av handlingar då en handling uttrycker ett ställningstagande vilket kan 

ses som ett indirekt kritikyttrande. I Reuilly-parken i Paris har en offentlig drickvattensfontän 

byggts. Parkbesökarna blir erbjudna kolsyrat vatten samt möjligheten att fylla på vattenflaskor  

                                                             
13 Sveriges Bryggerier 
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(Tiren, 2010). Denna handlig kan tolkas som ett ställningstagande som motsätter sig 

konsumtionen av vatten på flaska samt en uppmaning till återanvändning av refill-flaskor med 

vatten som hämtas gratis ur en offentlig drickvattensfontän. Även i Milano har liknande projekt 

genomförts där fontäner med kolsyrat vatten ställts in på tre IKEA-varuhus  (Tiren, 2010).  

 

På ett universitet i Australien byggdes nyligen dryckesstationer med försäljning av påfyllbara 

flaskor (Tiren, 2011). Påfyllningen av flaskorna med kolsyrat vatten kostar däremot en mindre 

summa (Tiren, 2011) vilket skiljer sig från dryckesstationerna som erbjuder detta gratis. Trots 

detta är påfyllningen av vatten via en sådan station fortfarande lönsammare än valet att köpa en 

ny flaska med vatten i en affär (Tiren, 2011). Även detta kan tolkas som ett ställningstagande 

gentemot buteljerat vatten som en dyr produkt.  

 

Dessa exempel visar åtgärder samt beslut andra länder fattat för minskningen av 

flaskvattenskonsumtionen. Handlingarna visar ett kritiskt ställningstagande till frågorna kring 

produktionen, försäljningen och konsumtionen av buteljerat vatten samt att ämnet är globalt och 

inte enbart framträdande i Sverige.  

4.1.2. Miljö 

Den huvudsakliga kritikpunkten som yttras på svenska nyhetssidor, i bloggar samt på 

organisationers hemsidor handlar om miljö. Flaskvattnet kritiseras för att vara en ”miljöbov” 

(Johansson, 2009) då produktionen, transporten samt återvinningen och förbränningen av 

produkten resulterar i en negativ påverkan på miljön. Även den ekonomiska aspekten spelar roll i 

kritikernas meningsbildning då dessa argumenterar för att dricka kranvatten istället för köpt, 

buteljerat vatten som är dyrare. 

 

Enligt den empiriska undersökningen återfinns det första negativa uttalandet gentemot 

flaskvatten samt dess påverkan på miljön i ett pressmeddelande från Konsumentföreningen 

Stockholm. I pressmeddelandet från 2003 pesenteras statistiska resultat över en 

försäljningsökning av vatten på flaska samma år samt en fortsatt positiv trend av försäljningen 

(Konsumentföreningen Stockholm, 2003). Konsumentföreningen Stockholm (2003) kritiserar 

den ökade konsumtionen som lett till miljöförstöring, både som resultat av transporter men även 

på grund av stora förpackningsmängder. 1.5 ton plast årligen går åt vid tillverkningen av 

vattenflaskorna och långt ifrån alla länder har ett så pass utvecklat återvinningssystem för plast 

som i Sverige. (Konsumentföreningen Stockholm, 2003). Nedbrytning av plast, vare sig i naturlig 

form eller i form av exempelvis förbränning leder till ökat koldioxidutsläpp och på så vis 
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miljöförstöring. Vidare uppmanas människor till att dricka kranvatten samt att smaksätta 

kranvatten med exempelvis frukt om det anses vara smaklöst (Konsumentföreningen Stockholm, 

2003). 

 

Några år senare publicerar Konsumentföreningen Stockholm en rapport som behandlas i en 

artikel i Dagens Nyheter: Rapporten påvisar att produktion samt transport av flaskvatten medför 

utsläpp på närmare 20 000 ton koldioxid årligen vilket motsvarar utsläpp från 4 500 oljeledande 

villor (Tidningarnas Telegrambyrå, 2005). Samma rapport kommenteras även i Sveriges Radio 

(Sveriges Radio, 2005) samt i Svenska Dagbladet (Tidningarnas Telegrambyrå, 2005). 

 

 I rapporten tar Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor på Konsumentföreningen Stockholm, 

upp faktumet att en miljard människor i världen inte har tillgång till rent vatten och att vi i 

Sverige har det men ökar ändå vår konsumtion av vatten i flaska (Tidningarnas Telegrambyrå, 

2005). På så sätt kritiserar hon flaskvattnet för att vara en onödig produkt och likställer det med 

kranvatten. Att vi har rent kranvatten men ändå väljer att inte utnyttja det och istället betalar för 

vatten i flaska kan tolkas, med hänsyn till Louise Ungerths tidigare jämförelse, som ett ologiskt 

val.  

 

Enligt E24 (Eriksson, 2005) kritiseras flaskvattnet på grund av de långa transportsträckorna. Loka 

tas upp som exempel där företagets val att transportera vattnet från källan i Bergslagen till 

bryggeriet i Gränseberget samt vidare till återförsäljare runt om i Sverige beskrivs (Eriksson, 

2005). Informationschefen på Spendrups Bryggerier, Caroline Ekman, argumenterar för att 

sträckan mellan källan samt bryggeriet är en på nio-tio mil, vilket i jämförelse med sträckor andra 

mineralvatten färdas, inte är så lång (Eriksson, 2005). Ur ett miljömässigt perspektiv är det 

positivare att produktionen av vatten sker i Sverige samt att import av buteljerat vatten från andra 

länder således utesluts. Importen innebär ännu längre transportsträckor samt större påverkan på 

miljön. Däremot leder transporterna från bryggerierna ut i landet till ett ökat koldioxidutsläpp 

och påverkar trots allt miljön; även om mindre i förhållande till koldioxidutsläppet vid import av 

vatten i flaska. Detta bekräftas även av Thomas Angervall på Institutet för Livsmedel och 

Bioteknik (SIK) som 2004 genomförde en undersökning om hur miljön påverkas av de långväga 

transporterna av buteljerat vatten: ”[…]generellt kan man säga att ju längre bort det buteljerade vattnet 

kommer ifrån, desto större blir miljöpåverkan.” (Hägred & Frenker, 2006). En liknande rapport togs 

fram tre år senare baserad på en undersökning med samma resultat som påvisade ökat 
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koldioxidutsläpp. SIK menar att detta dels beror på den ökade konsumtionen och dels på grund 

av importen av buteljerat vatten (Konsumentföreningen Stockholm, 2007). 

 

Tomas Skoglund i Aftonbladet.se (Skoglund, 2007) rapporterar om miljöpartisten Åke Askensten 

som kritiserar flaskvattnet för priset, energikrävande tillverkning samt miljöskadliga transporter. 

Denna kritik uttrycker han i en motion till landstinget och menar att främst transporten av 

flaskvatten skadar miljön och ger hälsoskadliga utsläpp (Skoglund, 2007). ”Sedan tillkommer 

tillverkningen av plast- och glasflaskor som är energikrävande, liksom avfallshantering”, säger Åke Askensten 

(Skoglund, 2007). Liknande kritik yttrar kommunalrådet AnnSofie Andersson från 

Socialdemokraterna som hävdar att flaskvattensproduktionen kräver mycket energi samt långa 

transporter (Gustafsson, 2009). Detta uttalande gjordes med hänsyn till Östersunds kommun när 

kommunalrådet menade att transportsträckan till Östersund var lång samt att skattebetalarnas 

pengar kan användas bättre om man dricker kranvatten istället för att köpa in flaskvatten 

(Gustafsson, 2009). Än en gång visar detta en kritisk ståndpunkt, från en politikers synvinkel, 

gentemot flaskvatten samt en uppmaning till utnyttjandet av Sveriges kranvatten. 

 

Reportern Lars Berge i sin artikel i Svenska Dagbladet (2008) ställer sig kritisk till flaskvattnet 

genom att kritisera förpackningen, transporten i lastbil till butik samt kylförvaringen av 

produkten14. Dessa tre moment bidrar till energiförbrukning samt ökat koldioxidutsläpp vilket har 

en negativ påverkan på miljön. Även kostnaden, att ”flaskvatten är mer än tusen gånger dyrare än 

kranvatten” (Berge, 2008) behandlar författaren. Vidare återfinns samma kritikpunkter i en artikel 

skriven av Conny Fogelström, oppositionsråd för Socialdemokraterna som argumenterar för 

orimligheten med ett fortsatt inköp av buteljerat vatten. Han menar, precis som många andra, att 

flaskvattnet bidrar till ökat koldioxidutsläpp samt att detta måste minska om klimatmålen i 

Sverige ska uppnås (Fogelström, 2009). Han tar även upp kostnadsfrågan och jämför kranvatten 

med flaskvatten som är betydligt dyrare (Fogelström, 2009). Den ekonomiska aspekten är den 

kritikerna starkast belyser i försöket om att övertyga till ett byte från köpt flaskvatten till 

kranvatten.  

 

Vidare påvisar han statistik från 2006 som visar att produktionen, återvinningen samt transporten 

av vattenflaskor lett till utsläpp av uppskattningsvis 34 000 ton koldioxid15 (Fogelström, 2009). 

Detta motsvarar en ökning på 14 000 ton utsläppt koldioxid jämfört med den statistiska 

mätningen Konsumentföreningen Stockholm gjorde år 2005.  

                                                             
14

 Lars Berge menar i slutändan att bannlysning av flaskvatten inte löser större problem. 
15 Motsvarar 12 500 bensindrivna bilar eller 8 500 oljeuppvärmda villor, enligt Världnaturfonden 
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Kritiken yttrar sig inte enbart i reportrars avspegling av ämnet eller politikers personliga åsikter. 

Kritiken återspeglas även i direkta handlingar, i detta fall i form av Drickkranvatten.se, ett 

skolprojekt under kranvattenproducenten Sydvatten och VA-organisationerna 16  i bolagets 15 

delägarkommuner (Drick kranvatten, 2011). På sidan uppmanas människor till att dricka 

kranvatten istället för att köpa vatten i flaska och påpekar den betydligt högre kostnaden för 

flaskvatten i förhållande till kranvatten (Drick kranvatten, 2011). Vidare hävdas att flaskvatten 

påverkar miljön i olika led: (1) produktion av flaska och vatten, (2) transporter till lager, grossister, 

butiker och bostäder samt (3) materialåtervinning eller förbränning av flaskor (Drick kranvatten, 

2011). Kritik yttras gentemot transporten av flaskvatten samt den negativa inverkan på miljön 

samt att den största påverkan sker vid produktion, återvinning och avfallshantering (Drick 

kranvatten, 2011). Vidare kritiseras energiförbrukningen som uppkommer vid kylförvaringen av 

flaskvatten: ”Ofta förvaras flaskvatten i kyldiskar i affären, trots att det inte behövs med tanke på 

hållbarheten17. Denna onödiga energianvändning är ytterligare en negativ faktor för miljön. Kranvatten är alltså 

alltid ett klimatsmartare val” (Drick kranvatten, 2011). 

 

Ytterligare ett kritiskt ställningstagande gentemot produktionen samt försäljningen av buteljerat 

vatten visar Naturskyddsföreningen. Precis som andra natur- och miljömedvetna organisationer 

engagerar de sig för frågor gällande miljöförstöring samt jordens värnande 

(Naturskyddsföreningen, 2010). Det är således inte förvånansvärt att föreningen tar upp 

situationen som rör flaskvatten.  

 

De hävdar att oavsett om man tittar på energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser och 

försurande ämnen eller bidrag till övergödning är kranvattnet överlägset (Naturskyddsföreningen, 

2009). Tillverkning samt slutanvändning av förpackningarna är en stor miljökostnad 

(Naturskyddsföreningen, 2009). Att Naturskyddsföreningen förespråkar kranvatten framför 

buteljerat vatten kan utläsas då föreningen betonar sparandet av pengar vid ett byte till 

kranvatten. 

 

Världsnaturfonden WWF har under många år propagerat för en minskad konsumtion av 

flaskvatten i västvärlden (Världsnaturfonden WWF, 2007). Organisationen tycker att flaskvatten 

är en onödig produkt som är dålig för miljön och WWFs sötvattensexpert, Michael Löfroth 

                                                             
16

 Vatten och avlopp 
17

 Kan argumenteras att flaskvatten hålls kyld för smaken/preferenser och inte på grund av längre 
hållbarhet. 
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hävdar att ”flaskförpackningar och transporterna av flaskorna orsakar utsläpp av stora mängder koldioxid” 

(Världsnaturfonden WWF, 2007). Vidare påpekar han att vi inte bör bygga upp ett globalt 

systemfel av flaskvattensproduktion som orsakar enorma utsläpp av växthusgaser i onödan 

(Världsnaturfonden WWF, 2007). ”Det är mer hållbart att värna om att floder och grundvatten där folk bor 

hålls rent och oförorenat[…]”, menar Michael Löfroth (Världsnaturfonden WWF, 2007). 

 

Kritiken mot det buteljerade vattnet yttrar sig även inom sociala media och detta återfinns i de 

mest personliga forumen nämligen i bloggar. Här yttrar konsumenter och ”icke-konsumenter18” 

sina åsikter och tankar. Eva Berglund, lektor vid Stockholms universitet och medlen i Miljöpartiet 

(Berglund, 2011) driver en blogg med tydlig miljömedveten och politisk prägel. I den skriver hon 

att flaskvatten är omkring 2 000 gånger dyrare än kranvatten samt kritiserar aspekten att 

transportera flaskvatten landet runt har en koldioxidpåverkan (Berglund, 2010). Därför, drar hon 

slutsatsen, är kranvatten en bra affär både för miljön, för klimatet samt för en själv (Berglund, 

2010).  

 

Susana Baltscheffsky som tidigare nämnt, driver en blogg för Svenska Dagbladet där hon än en 

gång kritiserar miljöbelastningen som resultat av plastflaskans produktion och transporter med 

flyg och lastbil, både inom och mellan länder (Baltscheffsky, 2007). ”Marcus”, doktor i 

evolutionär ekologi (Marcus, 2011) är en annan bloggare som kritiserar flaskvattnet för att kosta 

”sinnessjukt mycket pengar” och energin samt oljan som går åt för att tillverka vatten i flaska 

(Marcus, 2010). ”Sanne” bloggar om olika ämnen så som miljö, samhälle och föräldraskap; där 

miljö är en utan de dominerande ämnena (Sanne, 2011). I ett inlägg från maj 2011 skriver hon: 

”Flaskvatten ska man inte köpa, det är dåligt för miljön, för att man transportera vatten långt, helt i onödan” 

(Sanne, Sanne.wblogg, 2011).  

 

Görs en sökning efter ”flaskvatten” på det sociala nätverket Facebook dyker sidor samt grupper 

som handlar om detta ämne ur en kritisk synvinkel upp: ”Varför dricka flaskvatten när kranvatten 

funkar lika bra?” (Facebook, 2011), ”Sluta med PET-flaskor och att köpa flaskvatten” (Facebook, 2011) 

och ”Våga vägra flaskvatten” (Carlsson, 2011) är exempel på dessa sidor samt grupper på den 

välbesökta nätverkssidan. Vidare yttrar sig kritiken riktad mot flaskvatten på ett mer 

övergripande, indirekt sätt. Görs en sökning på ”flaskvatten” i sökmotorn Google (Google, 2011) 

innehåller de första två sidorna artiklar samt länkar till hemsidor som tar upp kritiken riktad mot 

                                                             
18 Tolka som de som inte konsumerar flaskvatten 
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och debatten kring flaskvattnet19. Först längre ned på andra sidan tas allmän information om 

flask- och kranvatten upp.  

 

4.1.3. Ekonomi 

Buteljerat vatten kritiseras inte enbart på miljöpunkter som rör produktionen och distributionen 

av produkten. Undersökningen visar även att ämnet belyses ur ett ekonomiskt perspektiv där det 

argumenteras för kranvattnets låga kostnad och ses således som mer ekonomiskt i förhållande till 

köpt vatten i flaska. 

 

I en artikel från Expressen.se (Hägred & Frenker, 2006) jämförs kostnaden för buteljerat vatten 

samt kranvatten. Buteljerat vatten kan kosta runt 20 kronor litern medan en liter kranvatten 

kostar tre öre (Hägred & Frenker, 2006). Transporterna av det buteljerade vattnet medför en 

negativ miljöpåverkan vilket även skulle kosta mycket pengar om denna åtgärdades. Amerikanska 

forskare har räknat ut att literpriset på buteljerat vatten kan vara 10 000 gånger högre än 

kranvatten, om miljökostnaderna tas med (Lindblad, Aftonbladet, 2007).  

 

Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor på Konsumentföreningen Stockholm som har riktat 

kritik mot produktion samt distribution av flaskvatten som en negativ påverkan på miljön, tar 

även upp den ekonomiska aspekten: ”Det borde vara en självklarhet för den offentliga sektorn och 

myndigheter att dricka kranvatten istället. Både ur miljösynpunkt och ur ekonomisk synvinkel” (Tidningarnas 

Telegrambyrå, 2007). Vidare påpekar hon även att flaskvatten är en onödig lyx (Arnmar 

Olsdotter, 2009) Liknande resonemang för SvD-reportern Lars Berge (2008) som konstaterar att 

”flaskvatten är mer än tusen gånger dyrare än kranvatten”. Vidare påpekar han även att vatten på flaska, 

enligt marknadens lagar om tillgång och efterfrågan, borde vara en omöjlig produkt att sälja i 

Sverige, men det är den inte (Berge, 2008)… 

 

4.1.4. Hälsa 

Mineralvatten påstås vara nyttigt och konsumenter rekommenderas att dricka det dagligen, helst 

flera gånger om dagen (Carlsberg Sverige, 2011). Detta är ett påstående som prövats i form av 

laboratorietester där huruvida nyttigt mineralvatten, kvaliteten samt överkonsumtionens påverkan 

har testats.  

                                                             
19 Med undantag för tre träffar som handlar om rekordkonsumtionen/ökad konsumtion av flaskvatten 
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Svenska Livsmedelsverket kontrollerar både Sveriges kranvatten mycket strängt men även vattnet 

som är ämnat för försäljning (Svenska Livsmedelsverket, 2011). Mineralvatten innehåller, precis 

som det låter, speciella mineralsalter och exempel på dessa mineraler som hittas i både Ramlösa 

och Loka är fluor, kalcium, magnesium samt natrium (Svenska Livsmedelsverket, 2011). För 

mycket mineralsalter kan vara negativt för hälsan och Svenska Livsmedelsverket (2011) 

rekommenderar att man väljer ett mineralvatten som innehåller en låg salthalt då natrium är det 

mineralsaltet som är mest onyttigt av de ovannämnda.   

 

Livsmedelsverket (2011) menar även att vatten med mer än 1.5 mg fluorid per liter inte bör intas 

av förskolebarn då för mycket fluor kan orsaka tandskador hos barn. 2003 fastställde Eu-

kommissionen gränsvärden för fluorid och konstaterade att risken för tandfluoros föreligger vid 

halter överstigande 1.5 mg/l (Carlsberg Sverige, 2011). Svenska Livsmedelsverket menar att 

vatten med 1.5mg/l fluorid eller mer, bedöms vara otjänligt (Livsmedelsverket, 2011). Fluor anses 

vara en fördelaktig mineral i exempelvis tandkräm För hög konsumtion av Ramlösa (som 

innehåller fluor) av barn som inte tappat sina mjölktänder, resultera däremot i tandfläckar20 på 

tänderna, berättar Kristina Lennmark vd Carlsbergs konsumentrådgivning (Andrén, 2007). Detta 

har resulterat i införandet av en finstilt text på Ramlösa-flaskorna där konsumenter 

uppmärksammas på att barn under sju år inte bör dricka Ramlösa regelbundet (Carlsberg Sverige, 

2011).  

 

År 2007 lät Aftonbladet enligt Livsmedelsverkets direktiv hos laboratoriet Analycen testa 13 

märken av flaskvatten  (Ahlborg, 2007). Resultatet visade på hög bakteriebildning bland ett flertal 

av vattensorterna 21 . Även Svenskt vatten (2011) kritiserar denna aspekt och talar om 

undersökningar som visar förpackat vatten med dålig mikrobiologisk kvalitet. Torbjörn Lindberg 

på Livsmedelsverket argumenterar för att det inte finns några gränsvärden för bakterier (mer än 

att tillväxten inte får vara onormalt stor) samt att bakterierna dör allteftersom näringen tar slut 

(Ahlborg, 2007). På så vis utgör bakteriebildningen ingen hälsofara, mer än att de kan ge lukt och 

dålig smak (Ahlborg, 2007). Reportern Karin Ahlborg ifrågasätter dock huruvida friskt och gott 

det är med döda bakterier i vattnet (Ahlborg, 2007)… Artikeln samt undersökningen visar inte 

någon direkt kritik riktad mot flaskvatten i form av en uppmaning till att sluta dricka flaskvatten 

på grund av bakteriebildning. Dock tyder genomförandet samt publiceringen av undersökningen 

på en kritisk inställning till huruvida nyttigt och bra flaskvatten faktiskt är.  

 

                                                             
20

 Tandemaljfläckar 
21 Störst bakteriebildning påvisade bland annat Evian och Imsdal (ej svenska märken) 
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Enligt Carlsberg Sverige(2011) bör människor dricka mineralvatten dagligen men Maria Taube, 

överläkare vid akut- och olycksfallsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 

Göteborg varnar för höga intag av vatten (Rogsten, 2010). Hon menar att ett för stort intag av 

vatten22 leder till att kroppen gör sig av med salter och får således en obalans i saltomsättningen 

(Rogsten, 2010). Detta kan resultera i att celler svullnar vilket är farligt för hjärnan (Rogsten, 

2010). Hälsofaran syftar i detta fall inte på produkten i sig utan här kritiseras snarare ”trenden” 

(Berge, 2008) (Johansson, 2009) att dricka flaskvatten som kan gå till överdrift. 

 

Sammanfattningsvis visar undersökningen av kritiken mot buteljerat vatten med hänsyn till 

miljöaspekter främst handlar om framställningen, transporten samt materialåtervinning eller 

förbränning av produkten vilka leder till hög energiförbrukning samt koldioxidutsläpp. Det 

övergripande ämnet är även att kranvatten alltid/oftast är ett bättre samt billigare alternativ till 

köpt, buteljerat vatten. Detta både ur en ekonomiskt lönsam aspekt samt med hänsyn till miljön. 

Påpekas bör även att kritiken mot buteljerat vatten ur den ekonomiska synvinkeln inte egentligen 

handlar om att flaskvattnet är dyrt i sig. Dessa slutsatser grundar sig i en prisjämförelse mellan 

kran- samt flaskvatten där flaskvattnet alltid relativt kranvattnet är betydligt dyrare.  

 

Buteljerat vatten utgör ingen hälsofara, dock visar undersökningen att en överkonsumtion av 

vatten avråds då detta kan ha en negativ påverkan på hälsan. I övriga fall belyses undersökningar 

som pekar på bakteriebildning men än en gång handlar det snarare om att kranvatten är renare 

och mer än dugligt, än att buteljerat (mineral-)vatten påverkar människors hälsa negativt.  

4.1.5. Handlingar 

Människors åsikter samt inställning till buteljerat vatten har även lett till konkreta handlingar. 

Företag har tagit aktiva beslut om att ersätta buteljerat vatten med kranvatten eller införandet av 

andra åtgärder som stödjer konsumtionen av kranvatten framfört köpt vatten i flaska. 

 

I september 2007 bar Miljöpartiets politiker med sig stora kannor kolsyrat kranvatten till 

kommunfullmäktige som en protest mot att Stadshuset inte plockar bort flaskorna med 

mineralvatten från sammanträdena (Sidenbladh, 2007). Emilia Hagberg, en av Miljöpartiets två 

gruppledare i Stadshuset menar att medtagandet av eget vatten till sammanträdena kommer 

fortsätta tills flaskvattnet tas bort. (Sidenbladh, 2007).  

 

                                                             
22 Sex-sju liter om dagen 
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Ett liknande ställningstagande tog Vänsterpartiet som enligt Sveriges Radio (2007) rapporterades 

vilja sluta med buteljerat vatten vid deras sammanträden i Borås. Partiet menade att detta beslut 

fattats på grund av miljö- och kostnadsskäl (Sveriges Radio, 2007). Vidare rekommenderade 

Vänsterpartiet även samtliga nämnder, styrelser samt bolag i Uppsala kommun att byta ut det 

buteljerade vattnet mot kranvatten (Vänsterpartiet Uppsala, 2008). 

 

Även på myndigheter i städer runt om i Sverige uppmanas användning av kranvatten istället för 

buteljerat, köpt vatten. Göteborgs stad hänvisar till användning av kranvatten (Dagens Samhälle, 

2008) vilket även resulterat i att nöjesparken Liseberg infört apparater som kolsyrar kranvatten 

(Liseberg AB, 2007). 

 

Naturskyddsföreningen (2009) rapporterar även om Malmö stad som i stort sett helt gått över till 

kranvatten i all kommunal verksamhet vilket lett till insparingar på 550 000 kronor. Även detta 

kan tolkas som en protest mot att buteljerat vatten är dyrare ön kranvatten och att man genom att 

byta till kranvatten kan spara pengar.  

 

Handlingarna som bygger på ett kritiskt ställningstagande till buteljerat vatten speglar sig även 

inom företag. Hotellkedjan Scandic beslutade 2008 att sluta sälja flaskvatten för att minska de 

fossila koldioxidutsläppen och ingick ett samarbete med elitsimmerskan Therese Alshammar som 

designade vattenflaskor åt hotellkedjan (Andersson, 2008).  

 

Kurs- och konferensanläggningen Sångby-Säby utanför Stockholm har ”lämnat flaskvattnet bakom 

sig” och serverar sedan 2003 enbart vatten i glaskaraffer (Härdmark, Dagens Nyheter, 2007). 

Företaget väljer att kolsyra kranvattnet med en inköpt kolsyremaskin istället för att köpa in 

flaskor med kolsyrat vatten och har på så sätt sparat runt en halv miljon kronor, berättar 

hovmästarinnan och miljökoordinatorn Paula Cederberg (Härdmark, Dagens Nyheter, 2007).  

 

Även snabbmatskedjan McDonalds avstår helt från beställning och försäljning av buteljerat 

vatten i Sverige och erbjuder sen oktober 2007 enbart kranvatten i pappersmuggar till gästerna 

(Kerpner, 2007). I samma artikel meddelade även McDonalds miljöchef, Bertil Rosquist att 

beslutet bygger på att företaget tagit intryck av Aftonbladets artiklar och därför väljer att slänga ut 

det buteljerade vattnet. Detta visar även på att kritiken som speglas i artiklar och på hemsidor inte 

är ett oviktigt surr utan att företag och deras framtida handlingar och beslut direkt påverkas av 

detta. 
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4.2. Sammanställning 

För att förtydliga de kritiska aspekterna samt vilka parter alternativt forum som kritiken riktas 

från, sammanställs dessa i tabellen som följer: 

Vem? Vad? 
Konsumentföreningen Stockholm Flaskvatten är en miljöbov 

Konsumentföreningen Stockholm Transporterna leder till miljöförstöring 

Konsumentföreningen Stockholm Stora förpackningsmängder och plast leder till 
miljöförstöring 

Konsumentföreningen Stockholm Produktion och transport leder till 
koldioxidutsläpp 

Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm Flaskvatten är en onödig produkt/lyx, drick 
kranvatten istället 

E24/Per Eriksson  Långa transporter är negativt 

Thomas Angervall, SIK Ju längre transport, desto större miljöpåverkan 

SIK Ökat koldioxidutsläpp på grund av konsumtion 
och ökad import av flaskvatten 

Åke Askensten, Miljöpartiet Dyrt, energikrävande tillverkning, miljöskadliga 
transporter 

Åke Askensten, Miljöpartiet Transporter leder till miljöskada och hälsofarliga 
utsläpp; tillverkning av plast-och glasflaskor samt 
avfallshantering är energikrävande 

AnnSofie Andersson, Socialdemokraterna Produktion är energikrävande, långa transporter, 
dyrt 

SvD/Lars Berge Förpackning, transport med lastbil till butik, 
kylförvaring påverkar miljön negativt; dyrt 

Conny Fogelström, Socialdemokraterna Ökat koldioxidutsläpp pga. produktion, 
återvinning, transport; dyrt 

Drickvatten.se/Sydvatten och VA-organisationerna Dyrt; produktion, transport, 
återvinning/förbränning och kylförvaring påverkar 
miljön negativt 

Naturskyddsföreningen Miljökostnad: Energiförbrukning; utsläpp av 
växthusgaser och försurande ämnen; bidrar till 
övergödning 

Michael Löfroth, WWF Dåligt för miljön; flaskförpackning och transport 
släpper ut stora mängder koldioxid 

Eva Berglund, blogg Dyrt; transporter leder till koldioxidpåverkan 

Susanna Baltscheffsky, blogg Produktion och transport leder till miljöbelastning 

”Marcus”, blogg Dyrt; energi och olja går åt 

”Sanne”, blogg Dåligt för miljön; onödig produkt 

Expressen/Hanna Lindblad Dyrt; höga miljökostnader  

Louise Ungert; Konsumentföreningen Stockholm Mer ekonomiskt med kranvatten 

SvD/Lars Berge Tusen gånger dyrare 

Livsmedelsverket Välj mindre natrium annars onyttigt 

Livsmedelsverket För mycket fluor leder till tandemaljfläckar 

Aftonbladet/Karin Ahlborg Tester visar på mycket bakterier; ofarligt men 
osmakligt  

Svenskt Vatten Dålig mikrobiologisk kvalitet 

Maria Taube, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Överkonsumtion är farligt och leder till att 
kroppen gör sig av med salter och obalans i 
saltomsättningen samt svullna celler; farligt för 
hjärnan 

Emilia Hagberg, Miljöpartiet Emot, tar med egna vattenkannor 

Vänsterpartiet Slutat med flaskvatten vid sammanträden i Borås 
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Göteborgs stad Uppmanar till kranvatten 

Malmö stad Bytt helt till kranvatten 

Liseberg Apparater som kolsyrar 

Scandic, Therese Alshammar Minska koldioxidutsläpp, designar flaskor 

Paula Cederberg, Sångby-Säby Endast glaskaraffer 

McDonalds Endast kranvatten 
Tabell 1 

4.3. Den andra sidan 

Faktumet att de svenska bryggerierna samt producenterna av buteljerat vatten trots kritik, som 

enligt undersökningen går tillbaks till 2003, fortfarande är aktiva på marknaden tyder på en 

existerande efterfrågan. Försäljningen av flaskvatten har minskat sedan 2008 (Sveriges Bryggerier, 

2011) men det betyder inte att företagen är på väg under. Det finns naturligtvis två sidor; inte 

enbart kritiker utan även de som inte yttrar sig alternativt inte håller med kritikerna. 

 

 Människor har ändrat inställning till buteljerat vatten vilket har påverkat deras konsumtion och 

på så sätt försäljningen vilket även bekräftas av Handelns utredningsinstitut HUI (Daunfeldt, 

Lord, & Rosén, 2008). Rapporter visar dock på rekordförsäljning, speciellt under varma 

sommarperioder (Giertta, 2009) (Ewenfeldt, 2010). Detta visar alltså att det trots skeptiker och 

kritiker, finns även de som fortfarande efterfrågar produkten. Undersökningen visar att det finns 

en tydlig kritik riktad mot företagen och framförallt produkten, dess produktion samt 

nödvändighet. De som efterfrågar produkten vilket skulle kunna tolkas, är de som motsätter sig 

eller inte håller med om kritiken. ”Den andra sidan” motsvarar i detta fall de parter som inte 

likställer kranvatten med mineralvatten (Tidningarnas Telegram, 2008) på samma sätt som 

kritikerna, som möjligtvis väljer bort tanken att buteljerat vatten har en negativ påverkan på 

miljön samt de som efterfrågar tillgängligheten. Peter Kandel, försäljningsdirektör på Carlsberg 

Sverige menar i en intervju med Per Hägred och Clarence Frenker på Expressen.se (2006)  att 

anledningen till att man trots fri tillgång till kranvatten och högre kostnad, väljer att betala för 

buteljerat vatten på grund av att man som konsument köper bekvämligheten. 

 

2008 släppte Handelutredningsinstitutet HUI en rapport där de motsätter sig kritiken riktad mot 

produktionen, distributionen samt återvinningen av flaskvattnet. HUI tar ställning i form av fem 

sammanfattade punkter där de inledningsvis argumenterar för att flaskvatten släpper i förhållande 

till andra produkter ut relativt lite koldioxid (Daunfeldt, Lord, & Rosén, 2008). Vidare hävdar de 

att det inte är någon stor skillnad i utsläpp om ett byte från flask- till kranvatten görs (Daunfeldt, 

Lord, & Rosén, 2008). HUI skriver även att miljödebatten lett till konsumenternas minskade 

inköp av buteljerat vatten (Daunfeldt, Lord, & Rosén, 2008), vilket egentligen inte är något 

argument för varför flaskvatten är bra trots kritiken. Vidare anser de att 98 procent av 
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försäljningen innefattar kolsyrat eller smaksatt vatten och att det därför är missvisande att klassa 

buteljerat vatten som direkt substitut av kranvatten (Daunfeldt, Lord, & Rosén, 2008). 

Avslutningsvis påpekar de att klimatdebatten påverkar konsumenter dock endast ett område som 

gör marginell skillnad och att det därför är farligt att peka ut valet av flask- kontra kranvatten som 

betydelsefullt (Daunfeldt, Lord, & Rosén, 2008). 

 

Denna rapport kommenterades direkt av Konsumentföreningen Stockholm (KsF) och Louise 

Ungerth 23 som menade att det är förvånansvärt att buteljerat vatten ”[…]ger lika mycket 

koldioxidutsläpp som mjölk” (Konsumentföreningen Stockholm, 2008). Vidare uttrycker hon sin 

förståelse för att Bryggerinäringen oroar sig över minskad försäljning av buteljerat vatten men 

vidhåller att kranvatten är samt förblir den mest klimatsmarta drycken (Konsumentföreningen 

Stockholm, 2008). KsF går alltså inte in på HUIs fem punkter men menar egentligen att oavsett 

argument, kritik eller hur ämnet vinklas, kommer kranvatten alltid vara miljövänligare i 

förhållande till flaskvatten.  

 

I en senare krönika kommenterar Louise Ungerth än en gång HUIs rapport mer direkt: där hon 

påpekar att HUI känner sig trängda samt söker extern hjälp i form av PR-konsulter (Ungerth, 

2008). Vidare belyser hon alternativet att bubbla sitt egna vatten hemma med hjälp av en så kallad 

Sodastreamer samt förlöjligar Sven-Olof Daunfeldts ”angrepp” (Ungerth, 2008) mot apparaten: 

”Sven-Olof Daunfeldt, HUI, tycker att det verkar som om det hemmaproducerade bubbelvattnet skulle kunna ha 

större klimatpåverkan än svensktillverkat buteljerat vatten, enligt tidningarna. Men hallå…” (Ungerth, 2008) 

 

Trots belysningen av den kritiska aspekten riktad mot buteljerat vatten samt dess produktion och 

försäljning poängteras även en annan sida som efterfrågar produkten. Det existerar en motpart 

som belyser ämnet ur ett annat perspektiv där flaskvatten sätts i förhållande till kranvatten. 

Motparten menar att kranvattnet ur ett ekonomiskt samt miljörelaterat perspektiv, alltid är 

fördelaktigare.  

  

                                                             
23 Chef för konsumentfrågor 
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4.4. Carlsberg Sverige  

Carlsberg är ett i grunden danskt bryggeriföretag som grundades 1847 av J.C. Jacobsen och har 

sedan dess kontinuerligt vuxit (Carlsberg Sverige, 2011). Numera är det en koncern med namnet 

Carlsberg Group som har affärsområden verksamma på ett flertal kontinenter och där 

representanten för den svenska marknaden utgörs av Carlsberg Sverige (Carlsberg Sverige, 2011).  

4.4.1. Carlsberg Sveriges CSR 

Under ”Samhällsansvar” utvecklar Carlsberg Sverige synen på samt anledningen till 

ansvarstagande i samhället. De påstår att verksamheten är positiv för både samhället samt 

konsumenten men inser att vissa aspekter av verksamheten kan medföra negativa effekter 

(Carlsberg Sverige, 2011). Carlsberg Sverige är medvetna om båda sidor och inser därför rollen i 

ansvarstagandet (Carlsberg Sverige, 2011). 

 

Vidare berättar företaget att de integrerar samhällsansvar i hela sin verksamhet vilket ska vara till 

fördel för följande aspekter: 

 Minska miljöpåverkan 

 Attrahera och behålla medarbetare 

 Stärka varumärket 

 Hantera risker och minska kostnader 

 

2008 valde Carlsberg Sverige att underteckna FN:s Global Compact som är ett internationellt 

ramverk samt konkret uppsättning av grundregler för arbetet med samhällsansvar. Områden som 

inkluderas är mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö samt anti-korruption (Carlsberg Sverige, 

2011). 

 

Carlsberg Sverige väljer att dela in arbetet inom samhällsansvar i åtta områden: 

 Affärsetik 

 Ansvarsfull konsumtion 

 Ansvarsfulla leverantörssamarbeten 

 Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter 

 Arbetsmiljö och hälsa 

 Konsumentfrågor 

 Miljö 
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 Samhällsengagemang 

 

Utöver kortfattad information om områdenas innehåll tillhandahåller Carlsberg Sverige även en 

särskilt utarbetad policy i PDF-format gällandes varje område (förutom ansvarsfulla 

leverentörssamarbeten). Nedan följer en sammanfattning. 

 

Affärsetik 

I företagets policy gällandes affärsetik behandlar Carlsberg Sverige ämnena mutor/bestick, 

donationer, intressekonflikter, ekonomiska oegentligheter, konkurrensrätt, gåvor, påskyndade 

utbetalningar samt konfidentiell information (Finansdirektören, Carlsberg Sverige, 2010). Denna 

policy gäller för samtliga anställda inom koncernen samt uppmanar affärspartners att följa den. 

 

Ansvarsfull Konsumtion 

Denna policy behandlar förhållningssättet gentemot alkohol, socker, tillsatser samt Carlsberg 

Sveriges strategier för att främja en ansvarsfull konsumtion (Kommunikationsdirektören, 

Carlsberg Sverige, 2010). Vikten i denna policy läggs på alkohol. 

 

Ansvarsfulla Leverantörssamarbeten 

Carlsberg Sverige betonar att de ”arbetar aktivt för att garantera att våra leverantörer producerar sina varor 

på ett etiskt, miljövänligt och socialt ansvarsfullt sätt” (Carlsberg Sverige, 2011) 

 

Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter 

Policyn berör interna faktorer samt företagsregler. Diskriminering, mångfald, föreningsfrihet, 

arbetstid, bisysslor, ledighet och dylika behandlas. Medarbetare har ett förhållningssätt att 

upprätthålla på arbetsplatsen och eget ansvarstagande förespråkas. Carlsberg Sverige säger sig 

alltid följa internationella principer, standarder samt riktlinjer företaget har valt att underteckna 

(HR-direktören, Carlsberg Sverige, 2010). Även det psykiska välbefinnandet sätts i fokus. 

 

Arbetsmiljö och hälsa 

Carlsberg Sverige värnar om sina medarbetares hälsa samt välbefinnande. Policyn är ett stöd för 

företagets strategi samt säkerställer att hälso- och säkerhetsnormer följs. Företaget har ett system 

för hälsa samt säkerhet vilket krävs enligt lag, avtal samt av Carlsbergkoncernen (HR-direktören, 

Carlsberg Sverige, 2010). Policyn berör även den fysiska hälsan samt medarbetarnas 

välbefinnande. 
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Konsumentfrågor 

Carlsberg Sverige betonar vikten de lägger på att säkerställa kvaliteten, ge korrekt information 

gällandes deras produkter, marknadsföra dessa på ett ansvarsfullt sätt samt att konsumtionen av 

deras produkter görs på ett måttligt vis. Syftet med deras policy gällandes 

”marknadskommunikation” påstås vara en beskrivning av Carlsberg Sverige 

marknadskommunikation samt att den alltid är laglig, anständig och ärlig (Marknadsdirektören, 

Carlsberg Sverige, 2010). Denna policy är förknippad med försäljningen av alkohol. 

 

Miljö 

Vid arbetet med miljöfrågor påstår sig Carlsberg Sverige alltid utgå från ett livscykelperspektiv för 

att därigenom kunna nå ekonomisk samt miljömässig hållbarhet. Strategierna berör främst 

områdena energi och utsläpp, vatten, förpackningar samt resurseffektivisering. 

 

Carlsberg Sverige påpekar i miljöpolicyn att de uppfyller alla miljökrav samt lagstiftningar. Hela 

verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001 24  och de arbetar proaktivt med sina 

leverantörer så att även dessa uppfyller Carlsberg Sveriges standard. En öppen samt tydlig dialog 

med kunder och andra intressenter anser företaget vara främjande (Kommunikationsdirektören, 

Carlsberg Sverige, 2010). 

 

Samhällsengagemang 

Under denna punkt beskriver Carlsberg Sverige utvecklingen av relationen med intressenter 

(Kommunikationsdirektören, Carlsberg Sverige, 2010). Detta kan uppnås genom ekonomisk 

utveckling samt genom aktivt deltagande i lokala samhällsengagemang, samtliga med betoning på 

långsiktighet. Sponsring, marknadsföring av icke-vinstdrivande organisationer samt 

samhällsinvesteringar nämns som alternativ.  

 

Carlsberg Sverige väljer även att presentera miljörelaterade siffror samt planerade och lyckade 

åtgärder. Dessa sammanfattas som följer (Carlsberg Sverige, 2011): 

 

 Minskat CO2-utsläpp vid produktion av öl och läsk uppnått för 2009 

 Grön energisatsning som ska minska miljöpåverkan med 3000 ton koldioxid per år 

 Samarbete med partners resulterat i minskat bränsleförbrukning vid transporter 

                                                             
24 Internationell standard för fastställande av miljöledning. 
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 Nya tjänstebilar 2009 som tankas med biogas. 150.000liter mindre bränsle per år 

 Minskat vattenförbrukning med långsiktigare mål 

 Arbetar kontinuerligt på förbättringar gällandes förpackningar men erkänner att hel del 

arbete återstår 

 Ökat tågtransporter så förhållandet tåg/bil är 70/30 

 Minska plastanvändningen i PET-flaskor 

 Minskat energiförbrukning med 46 procent sen 2003 

 Minskat avfall till återvinningsstationer med 52 procent 

 

Under ”Våra initiativ” presenteras ett flertal sådana siffror. Carlsberg Sverige väljer att presentera 

tio stycken lyckade åtgärder varav åtta miljö- och två alkoholrelaterade. 

 

Vidare svarar Carlsberg Sverige på frågor gällande bland annat flaskvatten under ”Frågor & Svar 

om vatten” (Carlsberg Sverige, 2011). Anledningen till att det på vissa flaskvattenprodukter står att 

barn under sju år ej bör inta drycken regelbundet är på grund av att det finns en risk att det bildas 

fläckar på tänderna25 på barn under sju år som konsumerar för höga halter fluor samt att EU-

kommissionen fastslog att den kritiska halten fluor är 1.5 mg/l. Då Ramlösas naturliga 

mineralkälla har en halt av 2.7mg/l säger lagen att varningstexten måste finnas. EG-direktivet för 

fluor ligger i vanliga fall på 5.0 mg/l, påstår Carlsberg Sverige (Carlsberg Sverige, 2011). 

 

På frågan om kranvatten är lika bra som mineralvatten svarar Carlsberg Sverige att deras vatten 

alltid är garanterat rent samt gott vilket ibland inte är fallet med kranvatten. Företaget menar att 

det kan vara förorenat eller ha en viss bismak. Vidare påpekas även att kolsyra inte finns i 

kranvatten. 

 

”Kaffe och vatten”, ”Nyttigt att dricka vatten” och ”Mat där vatten är bästa dryck” kommenteras i form 

av påståendet att det finns tillfällen då vatten smakar bättre samt att intaget av vatten är bra för 

undvikandet av vätskebrist (Carlsberg Sverige, 2011). Den slutliga frågan handlar om 

flaskvattensmiljöpåverkan varpå Carlsberg Spendrups hänvisar till Sveriges Bryggeries rapport. 

 

Sammanfattningsvis kommunicerar Carlsberg Sverige ut följande budskap via hemsidan: 

 

                                                             
25 Så kallad tandfluoros 
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 Omfattar områden miljö, hälsa, etik och alkohol (Carlsberg Sverige, 2011) 

 Hållbarhetsfrågor integreras i övergripande affärsverksamhet 

 Företaget använder CSR för att minska och förhindra risker 

 Företaget inser sin miljöpåverkan 

 Carlsberg Sverige använder sig av internationellt gångbara och välkända riktlinjer 

 Ansvarstagande gentemot alkoholkonsumtion och marknadsförings 

 

Carlsberg Sverige och Ramlösa 

Ramlösa saknar egen hemsida (2011-05-16) däremot finns sidan Ramlosa.se som syftar till 

Carlsberg Sveriges buteljerade vatten. Vid tidpunkten för undersökningen var den kopplad till 

den sociala mediesajten Facebook.  

 

4.5. Spendrups 

Spendrups är ett svenskt dryckesföretag som grundades 1897 och heter numera Spendrups 

Bryggeri AB, vilket i sin tur är ett helägt dotterbolag till Spendrup Invest AB (Spendrups, 2011). 

Deras vision är att ”vara branschens bästa bolag, som skapar mervärden för kunden och dryckesupplevelser i 

världsklass för konsumenten” (Spendrups, 2011). I grunden är Spendrups ett bryggeri men 

kategoriserar sig numera som ett dryckesföretag som utöver öl även säljer drycker såsom vin, läsk 

och vatten. 

4.5.1. Spendrups CSR 

Under ”Miljö & CSR” beskriver företaget visionen om att vara bästa dryckesföretaget samt 

belyser ansvarstagande som ett av de områden som det läggs stor vikt på (Spendrups, 2011). Ett 

välanvänt nyckelord är proaktivitet gentemot kunder, leverantörer, medarbetare samt omvärlden 

vilket sägs vara grundläggande för att företagets vision ska uppnås.  

 

Spendrups har valt att gå i FN:s Global Impact samt OECD’s linje samt principer gällandes 

konsumenters allmänintresse, arbetsrätt, miljöhälsosyn, antikorruption och mänskliga rättigheter 

(Spendrups, 2011). Inom socialt ansvarstagande påstår Spendrups att de bedriver hela sin 

verksamhet i enighet med ILO:s26 deklaration om grundläggande principer samt rättigheter på 

arbetsplatsen. En annan aktörs linje som Spendrups påstår sig följa är FN:s barnkonvention som 

skyddar barn från arbete som kan vara skadligt för dem. 

 

                                                             
26 International Labour Organization 
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Vidare hänvisar Spendrups (2011) till områden så som affärsetik, ansvarsfull marknadsföring, 

arbetsplatsen, miljö, leverantörer/partners samt livsmedelssäkerhet/kvalitet. Dessa presenteras utförligare i 

följande stycke: 

 

Affärsetik 

Under affärsetik klassar Spendrups korrekta relationer med myndigheter, leverantörer, 

affärspartners samt konkurrenter, vilket bland annat innebär att kontakterna karaktäriseras av 

professionalism, respekt samt god etik (Spendrups, 2011). Spendrups framhäver även att all 

marknadsföring samt affärsaktiviteter utformas lagenligt. 

 

Ansvarsfull marknadsföring 

Ansvarsfull marknadsföring menar Spendrups innebär ett lagenligt samt ansvarsfullt utformande 

av marknadsföring. Vidare förväntas av företagets arbets- och samarbetspartners en säkerställning 

att marknadsföringsaktiviteter kopplade till Spendrups uppfyller samma krav och standard 

(Spendrups, 2011).  Vidare går företaget mer djupgående in på ansvarsfull marknadsföring av 

alkoholhaltiga drycker i form av att marknadsföringen ska rikta sig mot personer över 25 år samt 

inte på något vis förespråka hög konsumtion (Spendrups, 2011).  

 

Arbetsplatsen 

Spendrups vill vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om medarbetares hälsa samt personliga 

utveckling (Spendrups, 2011). De vill förmedla betydelsen av motivation samt arbetsglädje som 

framgångsfaktorer. Att erbjuda en säker arbetsplats för de anställdas fysiska och psykiska hälsa, 

jämställdhet samt mångfald anser Spendrups vara faktorer för en god arbetsmiljö. 

 

Miljö 

Under ”Klimat & miljö” påpekar Spendrups (2011) att de bedriver en tillståndspliktig verksamhet 

i enlighet med miljölagstiftningen. Verksamheten påverkar miljön huvudsakligen genom 

koldioxid- och kväveoxidutsläpp samt syreförbrukande ämnen i luften (Spendrups, 2011). 

Företaget betonar även användandet av stora mängder råvaror samt förpacknings- och 

processmaterial (Spendrups, 2011). Spendrups engagemang syftar till att bidra till en hållbar 

utveckling likaså samhälle och menar därför att målet är att sträva efter att överträffa 

miljölagstiftningar genom kontinuerlig förbättring av processer. För att uppnå mål framhäver 

Spendrups (2011) sex områden: Energiförbrukning i produktionen, transporter (exempelvis 

effektivare planering eller försök till införandet av distributionsbilar på rapsolja), bättre 
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resursförbrukning, utveckling av ekologiska produkter, förpackningsåtervinning samt avfall och 

restprodukter.  

 

Leverantörer & affärspartners 

Gällandes ”Leverantörer & affärspartners” klargör Spendrups kraven de ställer. Ännu en gång 

nämns affärsetik samt betydelsen av professionalism, respekt och ärlighet gällandes affärsetik 

betonas (Spendrups, 2011). Företaget upprätthåller även strikta relationer med sina affärspartners 

för att undvika misstanke om oegentligheter samt tar starkt avstånd från samarbeten där det finns 

anledning att misstänka olagligheter eller kränkning av de mänskliga rättigheterna (Spendrups, 

2011). Detta görs med hjälp av utvärderingar som omfattar hur lagstiftningar följs, FN:s 

deklarationer om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention samt ILO:s riktlinjer som tidigare 

nämnts (Spendrups, 2011). Samtidigt förväntar sig företaget att alla deras affärspartners tar 

miljömässigt samt socialt ansvar (Spendrups, 2011). 

 

Livsmedelsäkerhet & kvalitet 

I detta område framhävs Spendrups anläggningar som certifierade enligt British Retail 

Consortium (BRC), en internationell standard för styrning av hygien och kvalitet i 

livsmedelsföretag (Spendrups, 2011). Spendrups produkter kännetecknas av lagenlighet, 

effektivitet, säkerhet, hög kvalitet och kontinuerlig förbättring gällandes processer samt rutiner. 

För att vidare säkerställning av kvalitet inom alla områden används även externa revisioner 

(Spendrups, 2011). 

 

Vidare tillhandahåller Spendrups en fil gällandes hållbar utveckling kallad ”Spendrups affärsetiska 

kod” (Spendrups, 2011). Denna återspeglar i stora drag områden som beskrivs på hemsidan 

nämligen miljö, etik samt socialt ansvar och inleds med följande: 

 

”Spendrups affärsetiska kod innehåller företagets ställningstagande och åtaganden inom området 

hållbar utveckling. Internt inom Spendrups ska den betraktas som regler för ett ansvarsfullt beteende 

på marknaden, arbetsplatsen, i samhället och för miljön.” (Spendrups, 2011) 

 

Spendrups svarar likt Carlsberg Sverige på frågor ställda av konsumenter samt andra nyfikna. 

Dessa frågor handlar bland annat om förpackning, miljö samt vatten. Frågor om vatten är 

generella och handlar om när Loka lanserades, skillnaden mellan typer av flaskvatten i sortimentet 



49 
 

och innefattar även en länk till innehållsförteckningen på deras buteljerade vatten. Alla är direkt 

kopplade till produkten. 

 

Det som ej återfinns på hemsidan men som beskrivs i filen är Spendrups ställningstagande 

gentemot gåvor, bidrag, ersättningar, penningtvätt, rättvis konkurrens samt intressekonflikter 

vilket Spendrups sammanfattningsvis samlar under rubriken ”Sunda affärsprinciper”. Företaget tar 

starkt avstånd från allt som kan verka olagligt eller är för egen mans intresse (Spendrups, 2011). 

 

I avsnittet ”Bidra till Samhällsutvecklingen” nämns även kraven att projekt som företaget stödjer eller 

sponsrar ska vara kopplade till Spendrups kärnvärden och att välgörenhet ska ske utan krav på 

särskild kompensation (Spendrups, 2011). Vidare skrivs att ”Spendrups verksamhet skapar 

arbetstillfällen och positiva ekonomiska effekter i samhället” (Spendrups, 2011). 

 

”Kommunikation & Mediarelationer” handlar om Spendrups vilja att främja öppenhet samt 

förtroendefulla relationer mellan företaget och medarbetare, media samt andra intressenter. Här 

förespråkas öppen samt ansvarsfull kommunikation med alla intressenter (Spendrups, 2011). 

 

På Spendrups hemsida återfinns även deras andra hållbarhetsredovisning, CSR-redovisning, och 

det påpekas att företaget vid publiceringen i augusti 2010 var det enda ölbryggeriet i Sverige som 

kunde redovisa en heltäckande CSR-redovisning samt att den är utformad efter internationella 

Global Reporting Initiative:s (GRI) riktlinjer (Spendrups, 2010). Deras ambition är att alltid 

kunna visa hållbarhet för kunder, medarbetare sam andra intresserade (Spendrups, 2009). I 

redovisningen hänvisas bland annat till särskilda nyckeltal med påvisad markant förbättring 

(Spendrups, 2009): 

 

 Energiförbrukningen och koldioxidutsläppen har minskat med 13 respektive 15 procent  

 Koldioxidutsläppen från kundleveranser minskat med 18 procent  

 Distributionsbilar på ren RME 27  introducerades och andelen RME-lastbilar beräknas 

under 2010 uppgå till 18 procent.  

 Återanvändnings- och återvinningsgraden av avfall och restprodukter uppgick till 99 

procent.  

 

                                                             
27 Biodiesel 
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Utöver dessa nyckeltal nämns även ett flertal olika områden där Spendrups vill, ska samt har 

förbättrat sig. För att undvika upprepning från tidigare uttalanden sammanställs nedan sådant 

som är unikt för redovisningen på det sättet att det endast förtydligas i redovisningen.  

 

Spendrups klargör att de har långsiktiga planer samt mål som de hoppas ska ha en stor positiv 

miljöpåverkan (Spendrups, 2009).  

 

 Reducering av oljeförbrukning med 80 procent  

 Vattenanvändning ska minska med 20 procent 

 Avloppsbelastning ska minska med 15 procent  

 Investera i teknik som minskar materialåtgången i PET-flaskor  

 Startat upp ett projekt för införande av miljöledningssystem enligt ISO28 1400 

 Distribution av drycker, framförallt export, ska främst ske via tåg  

 Företaget planerar att bygga en vattenledning mellan Loka Brunn och deras bryggeri i 

Hällefors. Detta skulle betyda att biltransporten mellan bryggeri och tappning skulle 

uteslutas (Spendrups, 2009).   

 

I redovisningen klargör Spendrups även vilka deras viktigaste intressenter är (Spendrups, 2009), 

nämligen: Affärspartners, finansiärer, intresseorganisationer, närboende, kunder, medarbetare, 

konsumenter, leverantörer och myndigheter. Vidare tydliggör Spendrups sitt medvetande om att 

områden tillverkning, transport och förpackning har företaget störst miljöpåverkan (Spendrups, 2009). 

 

Sammanfattningsvis kommunicerar Spendrups ut följande budskap via sin hemsida: 

 

 Affärsetiska koder anger ramarna och riktlinjer inom områden: miljö, etik och socialt 

ansvar 

 Hållbarhetsfrågor integreras i övergripande affärsverksamhet 

 Miljöpåverkan är framförallt kopplatd till transport, tillverkning och förpackning 

 Betoning på intern samt extern CSR (det vill säga medarbetarhälsa, säkerhet och 

affärssamarbeten kontra samhällsutveckling samt miljöpåverkan vilket är mer frikopplat 

från deras verksamhet) 

 Spendrups använder sig av internationellt gångbara och välkända riktlinjer  

                                                             
28 Internationell standard för fastställande av miljöledning 
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 Ansvarstagande gentemot alkoholkonsumtion och marknadsföring 

 

Spendrups Loka 

Loka har en egen hemsida där besökaren inte hittar mycket information relaterat till varumärkets 

specifika CSR. Det tydliggörs dock att företaget tagit till sig av kritiken som har yttrats mot 

buteljerat vatten då de i en kortare text hänvisar till det buteljerade vattnets marginella 

miljöpåverkan samt rapporten skriven av Sveriges Bryggerier (Spendrups, 2011).  

4.6. Sveriges Bryggerier 

Sveriges Bryggerier är en branschorganisation som representerar svenska ölbryggerierna samt 

läsk-, cider- och vattentillverkare (SverigesBryggerier, 2011). De representerar både Carlsberg 

Sverige och Spendrups. I styrelsen sitter även företagens verkställande direktörer (Sveriges 

Bryggerier, 2011).  

4.6.1. Miljörapporten 

I miljörapporten tar Sveriges Bryggerier del av de resultat Svenska Miljöinstitutet IVL 

sammanställt vid genomförandet av en livscykelanalys av svenskt flaskvatten. Syftet med 

rapporten är att sätta svenskt flaskvattnen i ett större perspektiv och beskriva hur andra källor till 

växthusutsläpp, exempelvis bilkörning eller användning av tvättmaskin, har en mycket större och 

mer negativ påverkan på miljön än flaskvatten. 

 

FN:s klimatkonvention har satt en gräns för årlig acceptabel temperaturökning på jorden som 

ligger på 2 grader och forskare är eniga om att utsläppet av växthusgaser måste minska. Detta 

bygger på att ”halten av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farligt” (SverigesBryggerier, 2010). Det är ett specifikt mått men svårt för en 

individ att relatera till vilket är vad rapporten försöker att underlätta. 

 

En vanlig svensk släpper idag ut 10 ton koldioxid per år och målet är att till 2100 minska 

utsläppen till noll (SverigesBryggerier, 2010). För att relatera till flaskvatten påvisas det att en 

genomsnittssvensk år 2009 drack 22.5 liter vatten på flaska, vilket motsvarar en årlig konsumtion 

på 2.8 kilo koldioxid per år. Det motsvarar cirka en knapp tretusendel av det totala årliga 

utsläppet och betyder att växthusgasutsläppen per liter dryck ligger mellan 110 och 176 gram 

koldioxid, enligt Sveriges Bryggerier (2010). För att sätta det ännu mer i perspektiv använder sig 

rapporten av cirkeldiagram som visar hur mycket olika aktiviteter generar i växthusgasutsläpp, 

procentuellt sett. Att bo samt resa generar mest utsläpp, följt av att äta samt shoppa. I kategorin 
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äta består 11 procent av drycker samt tobak; i denna kategori utgör vatten i flaska en procent. I 

rapporten klargörs medvetenheten att många förändringar behöver genomföras och Sveriges 

Bryggerier (2011) använder sig av uttrycket ”många bäckar små…”, men påpekar att människor bör 

välja bäckarna och inte dropparna. Här poängteras ännu än en gång att vatten på flaska inte är 

produkten som förtjänar stämpeln miljöbov. 

 

Vidare visar rapporten på mer praktiska exempel för att sätta vatten i flaska och dess utsläpp i 

relation till andra produkter. En flygresa Sverige – Thailand samt en normal svensk bil släpper ut 

2.5 ton koldioxid 29 , vatten på flaska endast 2.8 kilo. En stor hamburgare motsvarar en 

årskonsumtion av vatten. Att byta ut gamla glödlampor mot lågenergilampor, duscha 10 sekunder 

kortare per dag samt att ha rätt tryck i däcken anses vara viktigare än att avstå från att köpa 

buteljerat vatten (Sveriges Bryggerier, 2011).  

 

I miljörapporten påpekas avslutningsvis att förpackningen har störst negativ påverkan på miljön 

samt att transporter endast utgör en mindre del. Då pantsystemet är välfungerande i Sverige är 

miljöpåverkan av svenskt buteljerat vatten väldigt lågt (Sveriges Bryggerier, 2011). Importerat 

vatten på flaska generar mångdubbelt så höga utsläpp på grund av engångsförpackningarna och 

inte på grund av transporten (SverigesBryggerier, 2010). 

  

                                                             
29 Årligt utsläpp för den svenska bilen 
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5. Analys 

I analysen sammanställs resultaten utifrån den empiriska undersökningen där förhållandet mellan 

kritiker samt Carlsberg Sverige och Spendrups tydliggörs. Inledningsvis förklaras tabellen med ett 

tydliggörande av kolumnerna och dess betydelser samt förhållanden emellan. För att förtydliga 

resultaten belyses enskilda områden mer ingående; detta även för att underlätta läsningen av 

tabellen för läsaren.  Vidare påvisas teorins framträdande i de empiriska exempel och utifrån en 

analys av parternas förhållande till varandra dras slutsatser gällande företagens bemötande av 

kritiker och andra intressenter.  

5.1. Tabell 

Genom en sammanföring samt presentation av studiens två empiriaspekter tydliggörs å ena sidan 

intressenterna och typen av kritik de framför samt innehållet i och sättet företagen agerar utifrån 

samma tenmatik. Detta tydliggörs i en tabell som även underlättar förståelsen för vidare analys 

när det gäller belysningen av särskilt problematiska områden i form av huruvida samtalsämnet är 

relevant och uppfattas på samma sätt av båda parterna. 

 

När det kommer till valet av kategoriseringen av kritiken samt företagens ställningstagande inom 

CSR är det inte möjligt att välja en specifik CSR-modell i form av Carrolls pyramid eller Three 

Domain Approach av anledningen att dessa syftar till att beskriva och definiera CSR i sin helhet. 

Kategoriseringen har således skett efter områden som berör CSR utan att låsa fast vid en modell 

eller teori och därmed ta ställning till vilken teori väger tyngre. Det skulle även tala emot vår syn 

gällande huruvida CSR är definierbart eller inte. Vid en indelning av empirin i kategorier baserade 

på en teoretisk CSR-definition, löper författaren risken att bortse från andra, giltiga definitioner. 

Därför har en kategorisering av ämnesområden gjorts, baserade på de som var mest framträdande i 

den empiriska undersökningen samt i teorin. 

 

Spendrups väljer att sammanfatta sina CSR-områden i tre ord: Etik, miljö samt socialt ansvar. 

Carlsberg Sverige har ett liknande synsätt och har valt en kategorisering utefter områdena etik, 

miljö, hälsa och alkohol. I kritiken riktad mot dessa företag kunde vi kartlägga att den omfattar 

ekonomi-, hälso- och miljöaspekter. Utfrån de CSR-områden av betydande karaktär samt med 

Tabell 2 
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bortseende för upprepade ämnesområden kan sammanlagt fem områden urskiljas: Ekonomiskt, 

etiskt, hälsa, miljö samt socialt. Dessa fem symboliserar de områden som finns representerade i 

samtliga aktörers ställningstagande och kategoriseringen innebär således att en presentation eller 

tolkning av aktörernas åsikter på inkorrekt sätt undviks. Med andra ord har indelningen i de fem 

områden i tabellen gjorts utefter empiriskt samt teoretiskt framträdande områden och inte 

baserade på egna tolkningar eller slutsatser.  

 

Alkohol har inte tagits med som ett område i tabellen då det inte är relevant för porträtteringen 

av förhållandet mellan bryggerierna och kritikerna i debatten om flaskvatten. Detta område inom 

socialt ansvarstagande från bryggeriernas sida har beaktats i den empiriska undersökningen för att 

en rättvis bild.  

 

Vidare belyses vem eller vilka som yttrar kritiken, detta skildras i kolumnen intressent. Att kunna 

påvisa mångfalden av kritiker samt vilken typ av intressent som riktar kritik mot företagen i fråga 

är av betydelse för den senare delen av analysen. Sett från ett teoretiskt perspektiv är det möjligt 

att klassificera enstaka aktörer verksamma inom samma bransch som enskilda intressenter. 

Exempel på detta skulle vara Aftonbladet och SvD som båda är verksamma inom 

mediebranschen (tidning samt internet). Beslutet faller dock på att se dessa som en intressent i 

form av media. Anledningen till detta är att inte behöva fördjupa sig i varje intressents 

bakomliggande motiv som kan vara politiskt, ekonomiskt eller personligt grundade vilket inte kan 

avgöras. Vidare representerar författaren medias/tidningens ställningstagande och inte sina egna 

åsikter. Detta argument utesluts dock i fall av bloggar, intervjuer samt krönikor. 

 

 Av vidare intresse är att de fem områden framträdande i kritiken och företagens CSR, visar 

likheter med Dahlruds (2008) forskning av CSR-definitioner där han konstaterar att ekonomi, miljö, 

socialt, intressent och frivillighet30  visade sig vara de mest framträdande dimensioner. Det tyder även 

på att den empiriska undersökningen utförd i uppsatsen har en bredd som innefattar de teoretiska 

dimensioner av CSR.  

 

Övriga kolumner i tabellen visar kritiken, det vill säga avser de yttranden som sammanställts i den 

empiriska undersökningen samt en sammanställning av Carlsberg Sveriges och Spendrups 

ställningstagande samt engagemang inom CSR.  

 

                                                             
30

 Etik som ett område inom frivillighet 
 



55 
 

Huruvida intressenterna, företagen eller vi som författare har en annan tolkning av innebörden av 

dessa fem områden, det vill säga hur etik, socialt ansvar eller miljörelaterat CSR tolkas, har ingen 

större betydelse för tabellen i sig. Om detta skulle vara fallet, att intressenterna, företagen och vi 

har olika uppfattning om vad CSR är, skulle det enbart skildra och styrka uppfattningen om att 

CSR och dess områden saknar en tydlig struktur och definition. Annorlunda uttryckt; någon 

aktörs bakomliggande tanke med deras uttalanden analyseras inte utan presenterar på det mest 

neutrala sätt möjligt, nämligen utifrån originaluttalandet.  

 

5.2. Presentation av resultaten 

 

 

Inom området ekonomi talar kritikerna om priset som konsumenter måste betala för en produkt 

vars substitutvara, kranvatten, finns lättillgänglig till ett mycket lägre pris. Inom samma område 

hänvisar Spendrups och Carlsberg Sverige till ett större perspektiv samt kommunicerar ut 

budskapet, att utifrån ett ekonomiskt perspektiv, har deras verksamhet en positiv effekt på 

samhället - förutsatt kontinuerligt positiva resultat. Ett direkt svar på kritiken från företagens sida 

finns inte och de går exempelvis inte in på enskilda produkters pris.  

Tabell 3 
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Inom området etik ifrågasätter vissa intressenter om det är berättigat att sälja en sådan ”onödig” 

produkt med tanke på att Sverige har fri tillgång till drickvatten. Att placera denna kritik i 

etikområdet är en egen tolkning och inte nödvändigtvis någonting som framgår ur den empiriska 

undersökningen. Att de anser produkten vara onödig framgår tydligt, dock är frågan om huruvida 

det kan ses som en etisk fråga eller inte, öppen för tolkning. Carlsberg Sverige väljer dessutom 

under ”Frågor och svar” att besvara frågor som är relaterade till anledningen till varför man bör 

dricka buteljerat vatten samt varför vatten är bra att konsumera överhuvudtaget. Vidare 

diskussion kring detta kommer att föras i senare del av analysen. Carlsberg Sverige och 

Spendrups beskriver sitt etiska engagemang genom fullföljandet av flera internationella 

standarder, konventioner samt rättigheter.  

 

Tabell 4 
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Ur en hälsoaspekt kritiseras det buteljerade vattnet för hög bakteriebildning och även för de 

tillsatta mineraler och salter som inte är bra att få i sig i för stora doser. Både Carlsberg Sverige 

och Spendrups påpekar att de säkerställer kvaliteten. Spendrups följer exempelvis internationella 

hygien- och kvalitetsstandarder samt förbättrar kvaliteten kontinuerligt med hjälp av extern 

revision. Carlsberg Sverige visar ett direkt engagemang samt svar på kritiken gällande salterna och 

mineralerna i vattnet genom att sätta en varningstext på Ramlösa-flaskorna där de avråder barn 

under sju år att dricka Ramlösa regelbundet. Utöver detta påpekar även båda företagen att de 

värnar om sina medarbetares hälsa och säkerhet samt utformar marknadsföringen av alkohol med 

ansvar. Detta ifrågasätts inte från kritikers håll inom debatten av flaskvatten. 

Tabell 5 
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Inom området miljö kommer kritiken från blandade håll och handlar främst om utsläpp, avfall 

och kvalitet. Både Carlsberg Sverige och Spendrups nämner internationella standarder och 

föreskrifter vilka de påstår sig följa. Vidare värnar de om ansvarsfullhet gentemot sina produkter 

och konsumenter/kunder. Spendrups väljer även att inom dessa två områden att presentera 

Tabell 6 
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kortare policys. Båda företagen nämner även statistiska siffror som är kopplade till deras 

miljöengagemang: Minskningen av växthusgaser, förbättrade transporter och 

förpackningsmöjligheter samt reducering av avfallsmaterial är exempel på sådant 

miljöengagemang som förbättrats. Vidare tillhandahåller Spendrups en CSR-redovisning på sin 

hemsida som bygger på riktlinjer uppsatta av en extern organisation31. Det påvisar CSR-ansvaret 

utöver beskrivningar, slogans och enstaka tal/siffror på uppnådda mål, som kan anses vara ytliga 

eller icke transparenta. Redovisningen är således utförligare än så och ökar därmed transparensen 

gällande CSR-arbetet, något som även Spendrups påpekar. Spendrups nämner även en specifik 

åtgärd direkt kopplad till deras vattenverksamhet som handlar om byggandet av en vattenledning 

för att eliminera transporten mellan källan och bryggeriet. Avslutningsvis visar den empiriska 

undersökningen att både Carlsberg Sverige och Spendrups hänvisar till Sveriges Bryggeriers 

miljörapport gällande buteljerat vatten. 

 

Området som behandlas av både Carlsberg Sverige och Spendrups är deras engagemang i 

samhället; särskilt de lokala områden där de har sina verksamheter, betonas. Att de sponsrar 

föreningar, aktiviteter eller ideella organisationer klargörs av båda parter. Inom de ramarna som vi 

har gjort vår undersökning av kritiken fanns ingenting kopplat till detta område. 

5.3. Teoretiska modeller i empirin 

Föregående avsnitt samt den empiriska undersökningen tydliggör företagens ställningstagande 

gällande CSR. Detta ställningstagande kan även kopplas till de teoretiska modeller som syftar till 

att kartlägga CSR:s områden och på så vis definiera ramverket som presenterades i kapitel 3. 

Modellerna har likheter sinsemellan men de skiljs ändå åt exempelvis Carroll (1991) som ser 

ramverket som en pyramidformad modell där vissa nivåer är krav medan andra är önskvärda; 

enligt Three-Domain-Approach ses CSR som tre områden som överlappar varandra (Schwartz & 

Carroll, 2003) och så vidare. Detta visar på att det finns olika modeller som trots likheter skiljer 

sig åt. Det finns ingen tydlighet i ramverket eller en modell som anses vara den korrekta . Denna 

otydlighet gör sig även synlig empiriskt där delar samt vissa områden utifrån modellerna i 

Carlsberg Sveriges och Spendrups ställningstagande gällande CSR återfinns. 

                                                             
31 Global Reporting Initiative GRI 

Tabell 7 
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Carrolls (1991) pyramidmodell visar de fyra viktigaste kärnområden inom CSR med en 

rangordning där ekonomi utgör basen och som sedan följs av områdena legal, etik och filantropi. 

Med ekonomi menas att verksamheten ska vara lönsam, vilket är något som både Carlsberg 

Sverige och Spendrups uppfyller. De säger sig vara medvetna om företagets positiva inverkan på 

både samhället och deras konsumenter, vilket även betyder att verksamhetens mål är lönsamhet. 

Inom områdena legal och etik presenterar fallföretagen Carlsberg Sverige och Spendrups dessa 

tillsammans. Båda skriver att de är emot ekonomiska oegentligheter, följer lagarna och att de 

förväntar sig att alla sina affärspartners uppträder på liknande sätt. Detta nämner båda företag 

under rubriken affärsetik och det framgår att de ser det som god etik och etiskt korrekt att följa 

lagen. Vad Carroll dock menade med etik var någonting utöver vad bara kan kategoriseras som 

lagligt nödvändigt eller uppfyllande av normer. Samtidigt medger Carroll (1979) själv att 

områdena inte är lika tydliga när den etiska aspekten, det vill säga frågan om etik, tas med. Som 

exempel från empirin finns de normer och internationella standarder för rapportering, mänskliga 

rättigheter med mera som både Carlsberg Sverige och Spendrups påstår sig följa. Det är inte lagen 

som tvingar de till att följa dessa men av någon anledning utöver det som vanliga lagar föreskriver 

väljer de att ändå underteckna avtal som binder företaget att följa vidare riktlinjer och normer. Ett 

exempel är även Spendrups planer på att bygga en vattenledning mellan Hällefors och Loka 

brunn vilket skulle kunna argumenteras för är både ekonomiskt samt etiskt CSR då det å ena 

sidan minskar transportkostnaden men å andra sidan även minskar utsläpp. Filantropiskt CSR är 

det som Carroll väljer att klassificera som genuint CSR, sådant som sträcker sig utöver företagets 

förpliktelser och verkar bidragande till samhället. Vad som framgår ur den empiriska 

undersökningen är att Carlsberg Sverige och Spendrups båda säger sig vara engagerade i deras 

närsamhälle och bidrar med sponsring och välgörenhet. Detta skulle kunna klassificeras som 

filantropiskt CSR. 

 

I Schwartz och Carrolls (2003) ”Three-Domain-Approach” återfinns samma områden som i 

tidigare nämnda pyramidmodellen förutom att filantropi nu är del av både ekonomi och etik32. 

Förutom Schwartz och Carrolls förklaring till detta visar vårt exempel av Spendrups 

vattenledning varför det är svårt att särskilja dessa områden. ”Three-Domain-Approach” visar 

komplexiteten i områdena ekonomi, etik samt legalt och tydliggör att det finns en stor möjlighet 

till att beröra flera områden samtidigt. Exemplet med vattenledningen och den grundläggande 

frågan om etik, vilket återkommer senare i analysen, gör att modellen ”Three-Domain-

                                                             
32 Förklaring återfinns i teorikapitlet 
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Approach” visar på komplexiteten i definitionen av enstaka ansvarsområden vilket i sin tur 

försvårar definitionen av CSR. Om olika uppfattningar om enskilda områden finns då riskeras att 

modellen och därmed hela ramverket uppfattas annorlunda av olika parter.   

 

Lantos (2001) modell som delar in CSR i de tre områden etiskt, altruistiskt och strategiskt CSR är 

ytterligare ett exempel på hur en indelning kan se ut. En applicering av empiri på Lantos modell 

skulle kunna se ut på följande sätt: Ännu en gång definieras etik som att agera utöver sitt 

ekonomiska ansvarsområde samt vad lagar föreskriver. Att binda sig till internationella riktlinjer 

och standarder eller att värna om medarbetarnas hälsa skulle kunna vara ett argument för ett 

sådant exempel. Altruistiskt CSR syftar till handlingar som är osjälviska. Lantos jämför detta 

område med Carrolls (1991) filantropiska område vilket skulle betyda att det tidigare 

klassificerade filantropiska området, det vill säga sociala engagemanget utan direkt koppling till 

företaget, passar in. Problemet som det altruistiska området medför är detsamma som bidrog till 

att Schwartz och Carroll uteslöt filantropi i sin ”Three-Domain”-modell. Vidare ställer sig även 

Lantos kritisk till detta område då han bland annat menar att tanken att företag måste ge tillbaka 

till samhället är konstig då de redan gör det genom att betala skatter (Lantos, 2002). Lantos sista 

område, det strategiska, liknar även det filantropiska området hos Carroll (1991) på det sättet att 

båda innefattar etik, socialt engagemang och det som sträcker sig utöver lagar. Carlsberg Sverige 

och Spendrups engagemang inom välgörande ändamål och sponsring av icke-vinstdrivande 

organisationer kan ses som en osjälvisk handling. Dock påpekar Lantos (2002) att altruistiskt CSR 

innebär att det inte får innebära positiva effekter för företaget i form av publicitet. Vidare anser 

Lantos (2002) att genomförande av CSR med en strategisk baktanke kan genererar positiv 

publicitet för företaget som sedan kan dra nytta av denna publicitet, vilket Lantos anser vara 

bättre än det filantropiska och altruistiska området. Det finns en svårighet i att avgöra graden av 

strategisk baktanke eller storleken på positiv publicitet Carlsberg Sverige och Spendrups har 

kunnat dra nytta av på grund av en särskild sponsring eller välgörenhetsengagemang. Detta 

område hänvisar till företagens interna processer och beslut vilket är begränsad kunskap för 

författarnas som således inte har möjligheten att exemplifiera detta område utifrån den empiriska 

undersökningen. Eftersom Carlsberg Sverige och Spendrups är vinstdrivande företag vars mål är 

att maximera egennyttan, precis som de flesta företags mål, utgår vi från att dessa företag även i 

sponsringssammanhang eller vid utförandet av välgörande ändamål har sin nyttomaximering i 

åtanke. Företagen må ställa upp i dessa sammanhang utan någon direkt, finansiell ersättning men 

detta kan ändå vara av värde samt nyttomaximerande i indirekta termer eftersom företaget 

genererar positiva effekter på grund av detta. Genom att investera i projekt utan direkt 
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avkastning, exempelvis sponsring av idrottsföreningar, förknippas företagen med någonting 

positivt som vidare kan ha en positiv påverkan på exempelvis försäljningen. 

 

Vad man kan se är att de teoretiska modeller och områden som innefattar CSR framträder i 

empirin och påvisar således teorins användning i ett praktiskt sammanhang. Vidare påpekas i 

teorin att vissa områden är svårtolkade och detta visar även de empiriska exemplifieringarna. I sin 

tur kan olika tolkningar av områden bidra till annorlunda uppfattningar om ramverket CSR. 

 

5.4. CSR  

Den empiriska studien samt sammanställningen av dess resultat i en tabell visar att företagen och 

intressenterna inte alltid talar om samma sak, det vill säga antingen betonar olika ämnen inom valt 

område eller ibland tolkar samma område på olika sätt. Med detta avser alltså hur de förhåller sig 

mot de områden som finns i tabellens vänstra spalt. Dessa representerar områden som även 

framkommer inom CSR, eller områden där CSR har en framträdande roll. I förklaringen av 

tabellen uppmärksammas läsaren på att parterna skulle kunna ha olika uppfattningar om dessa 

områden, men att dessa inte tolkades eller flyttades runt på grund av en egen tolkning.  

 

Aftonbladet, SvD, samtliga bloggare, Miljöpartiet och Socialdemokraterna med flera hävdar att 

buteljerat vatten jämfört med kranvatten är för dyrt. Vidare påpekas att det således är en onödig 

produkt som säljs på marknaden. Aspekten att buteljerat vatten är en onödig produkt och att 

Carlsberg Sverige och Spendrups erbjuder en produkt till överpris, som samtidigt tolkas som ett 

substitut till kranvatten, kan anses vara oetiskt. Vidare kan kritiken som påpekar det buteljerade 

vattnets negativa påverkan på hälsan anses vara en etisk fråga, företagens produkt påverkar 

människors hälsa negativt. Även det ökade koldioxidutsläppet har en negativ påverkan på 

människors hälsa, hur etiskt är det att fortsätta producera en sådan produkt? 

 

Etik är en del av ramverket CSR och om detta område uppfattas annorlunda av olika parter, då 

kommer även förståelsen för hela ramverket att variera. Inom området etik betonar Carlsberg 

Sverige och Spendrups exempelvis internationella konventioner de följer och förespråkar 

upprätthållandet av mänskliga rättigheter. Som tidigare nämnt är etik ett ämne som uppfattas 

olika av människor men är trots detta ett framträdande ämne inom CSR. Missförstånd inom 

exempelvis detta område kommer bidra till missförstånd gällande ramverket i sin helhet. Detta 

styrker tesen att CSR saknar en tydlig definition och att temat är så brett att avsaknaden av 

definition gör sig klart bemärkt. Visserligen finns det fler mallar och internationella standarder 
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som företag kan och har valt att använda sig av, som även intressenter kan ta del av men det 

åtgärdar inte problemet som ligger i själva tolkningen av CSR. Begreppsfrågan gällande vad 

företagens samhällsansvar är, det vill säga hur företagen uppfattar det och hur det uppfattas av de 

olika intressenter är vad som står i fokus. Av relevans är då Gallies artikel som handlar om 

Essentially Contested Concepts (ECC) och Okoyes (2009) applicering av detta koncept på CSR. Om 

man väljer att se begreppet ur ett ECC-perspektiv blir resultaten ur tabellen både intressantare 

samt ger större förståelse för hur och varför det ser ut som det gör. Alla kan ha sin egen 

grundförståelse för vad samhällsansvar är men till stor del kan vi påstå att grundtanken är ganska 

lik för de flesta. Denna grundtanke kan baseras på exempelvis EU-kommissionens definition av 

CSR som lyder 

 

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

interaction with their stakeholders on a voluntary basis” (EU commission, 2011), 

 

eller grunda sig på orden och benämningarna i sig, nämligen Corporate Social Responsibility, 

samhällsansvar eller företagens roll i samhället. Detta ger alla parter en idé om vad som kan anses 

eller omfattas av begreppet men själva tolkningen samt hur långt det ska tydas är upp till varje 

part. Problemet ligger som sagt även i att förståelsen för hur långt ett företag bör agera inom CSR 

varierar. Intressenter och företag må prata om samma område, även ha samma uppfattning eller 

tolkning av respektive område men kan skilja sig åt vid fastställandet av djupet av ansvaret det vill 

säga hur långt och starkt företaget måste agera på dessa frågor och områden. 

 

5.5. Två perspektiv 

Tabellen visar två sidor, den ena representerad av organisationer, media samt privatpersoner som 

riktar kritik mot buteljerat vatten som innefattar produktionen och dess existens på marknaden. 

Den andra sidan representeras av Carlsberg Sverige och Spendrups, två företag som erbjuder 

denna produkt och ansvarar för produktionen, distributionen samt avfallshanteringen. Den 

empiriska undersökningen visar att kritiken och ”svaren” som vi i detta fall väljer att klassificera 

företagens CSR-kommunikation som, har gemensamma nämnare likheter inom ämnesområden 

finns eller direkta kommentarer till kritikpunkterna utifrån företagens sida görs. Vid närmre 

undersökning ser man dock att dessa två parter stundtals talar om samma sak, fast ändå inte.  

 

Ur en hälsomedveten aspekt visar empirin på undersökningar som gjorts där flaskvattnet 

framstått som negativt på grund av påvisade höga bakteriehalter eller innehållandes salter samt 
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mineraler som inte bör intas i för stora mängder. Carlsberg Sverige och Spendrups kontrar denna 

typ av påståenden samt klagomål med att hävda, att de säkerställer kvaliteten i sina produkter. 

Ingen av företagen går i detalj in på hur detta görs men en utomstående får utgå från att detta 

stämmer och att de, som exempelvis Spendrups påstår, kontinuerligt jobbar med 

kvalitetsförbättringar. Vidare hänvisar även Spendrups till internationella hygien- och 

kvalitetsstandarder vilket ger de en överlägsenhet eller en överhand inom detta ämnesområde. 

Eftersom standarder är fastställda normer kan uttalanden emot dessa inte göras om inte annat 

bevisats. Samtidigt kan undersökningarna och resultaten som exempelvis påvisar bakteriebildning 

i vattnet avskräcka konsumenter. Än en gång måste konsumenter förutsätta att företagen faktiskt 

förbättrar och bekämpar dessa problem. 

 

För företag finns inte nödvändigheten att gå in på varenda kritikpunkt som yttras i media eller 

inom annat forum. Både ur ett tids- samt lönsamhetsperspektiv är detta inte optimalt. Att referera 

till internationella standarder eller lagar samt regleringar som fastslår normen och vad som är 

tillåtet ger företagen övertaget. På detta sätt har de möjligheten att tackla sådana kritiska 

uttalanden och påståenden, utan att ge sig in i en debatt de möjligtvis inte kan vinna och således 

ödsla både tid och pengar. Carlsberg Sverige och Spendrups utesluter att specifikt gå in på ämnet 

om bakteriebildning och hänvisar istället till att deras produkter har hög kvalitet enligt vissa 

standarder och mått. Vidare bemöter Carlsberg kritiken som innefattar att mineralvatten 

innehåller fluor vilket kan påverka/skada barns tänder (Carlsberg Sverige, 2011). Detta gör de i 

form av en direkt handling då de har varit tvungna att införa en finstilt text på Ramlösa som 

rekommenderar barn under sju år att inte dricka för mycket Ramlösa, då detta kan leda till 

tandemaljfläckar (Carlsberg Sverige, 2011). Den empiriska undersökningen visar ett tydligt 

förhållande mellan kritiker och företag där Livsmedelsverket varnar för fluoren i mineralvattnet 

och där företaget (Carlsberg Sverige) besvarar denna kritik i form av en handling med konkreta 

resultat som går att hänföras tillbaka till kritikernas åsikt. Med andra ord: Kritik kontra svar samt 

åtgärd. 

 

Enligt den empiriska studien är miljöfrågorna de framhävande, både utifrån företagens CSR-

engagemang men även intressenternas kritiska ståndpunkt. Tydlig utläsning att kritiken innefattar 

det buteljerade vattnets livscykel kan göras. Livscykeln innefattar alla steg i ledet från produktion, 

till distribution, förvaring och avfallshantering, vilka leder till ökad energiförbrukning och 

koldioxidutsläpp. De båda företagen ”kontrar” detta genom en rad olika åtgärder som alla faller 

under kategorin miljö: Spendrups och Carlsberg påstår samt visar statistik som tyder på att de 
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minskat sin energiförbrukning och sitt koldioxidutsläpp samt att detta är något de kontinuerligt 

jobbar med och försöker förbättra. Transporterna är något som uttryckligen kritiseras då dessa 

medför ökat koldioxidutsläpp, speciellt ju längre sträckorna är (Hägred & Frenker, 2006). Både 

Spendrups och Carlsberg Sverige nämner i sin redogörelse av CSR-arbetet att försök till 

problemåtgärder görs genom ECO-driving dvs. ekonomisk/miljövänlig körning. Spendrups tar 

till specifika åtgärder genom att introducera rapsdrivna distributionsbilar och Carlsberg Sverige 

genom att köra bilar med biogas. Precis som i det tidigare exemplet med varningstexten på 

Ramlösa är detta ett sätt för företagen att kontra kritiken med direkta åtgärder. Det visar att 

Spendrups och Carlsberg är medvetna om problemet samt att klagomål riktas mot de som syftar 

på utsläppen orsakade av företagens transportbilar. Genom att introducera miljöbilar har de inte 

lyckats eliminerat problemet (speciellt inte med tanke på att inte alla bilar de kör är miljöbilar) 

dock visar de att de är på god väg, i alla fall på rätt riktning där de än en gång specifikt går in på 

vad som kritiskt yttras. Företagen påvisar direkta åtgärder och resultat istället för allmänna 

påståenden eller framtida mål där det inte finns några garantier för att dessa uppnås.  

 

Framtida mål som signalerar förbättringar företagen jobbar med samt vilka mål de vill uppnå 

visar närmanden utifrån företagens sida. Eftersom långa transportsträckor kritiseras, påvisar 

exempelvis Spendrups planering av en vattenledning mellan Hällefors och Loka brunn eller 

ökade distributioner via järnväg, viljan att försöka åtgärda kritikpunkten. Framtida mål så som 

minskad olje- och vattenförbrukning samt materialanvändning i PET, visar att företagen också 

anser dessa punkter vara kritiska och påvisar viljan att förbättra dessa med uppsatta, konkreta 

mål. Även i detta fall finns det tecken på att företagen möter kritikernas åsikter med direkta 

handlingar eller mål, trots att målen inte garanteras vilket kan anses vara otillräckligt för en 

kritiker som vill se konkreta (förbättrings-)resultat.  

 

Hittills har påvisats att intressenterna kritiserar specifika ämnen och områden samt att både 

Carlsberg Sverige och Spendrups har specifika projekt och mål för att åtgärda just dessa 

kritikpunkter. Det finns däremot meningsskiljaktigheter mellan parterna, exempelvis inom 

området ekonomi. På den punkten klagar man på att vattnet är dyrt, oftast i förhållande till 

kranvatten. Varken Carlsberg Sverige och Spendrups tar upp denna punkt i kommunikationen av 

sitt CSR-arbete vilket försvårar utläsningen av företagens åsikt gällande prisfrågan. Tycker de inte 

det är dyrt eller håller de med om att det är det men inser att de inte kan eller vill göra något åt det?  
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Istället handlar den ekonomiska aspekten av företagens CSR om företagsverksamheten ur ett 

större perspektiv där Carlsberg Sverige och Spendrups menar att de skapar arbetstillfällen och 

utgör en positiv del för samhället. Detta leder till en intressant observation och antagande: Med 

tanke på att det buteljerade vattnet kritiseras för det höga priset i förhållande till kranvatten som 

enbart kostar några ören, handlar det egentligen inte om att det buteljerade vattnet är dyrt i sig. I 

och med att kritikerna jämför priset för vatten i flaska med kranvatten kommer flaskvattnet alltid, 

i termer av pris, vara förloraren. Denna jämförelse görs inte enbart baserad på pris utan 

argumentationen resulterar ofta i att flaskvatten är en ”onödig” produkt då valet av kranvatten 

som ett billigare och minst lika bra/bättre alternativ alltid finns. Carlsberg Sverige och Spendrups 

å andra sidan kommenterar inte denna diskussion kring prisfrågan utan belyser 

företagsverksamheten ur ett större perspektiv med fokus på skapandet av arbetstillfällen samt 

positiva effekter för samhället. Om kranvatten enligt kritiker alltid är ett bättre alternativ och 

flaskvatten är en onödig produkt, då betyder det att den egentligen inte är önskvärd (av de som 

kritiserar den). Detta i sin tur innebär att företagen tvingas upphöra produktionen och 

försäljningen för att bemöta intressenternas kritikpunkt, vilket strider emot företagets syn på 

lönsamhet samt mål att vara en vinstdrivande verksamhet33.  

 

Liknande meningsskiljaktigheter finns även inom området miljö. Visserligen kritiseras 

produktionen, transporterna, det ökade koldioxidutsläppet etc. och Carlsberg Sverige och 

Spendrups bemöter kritiken med både specifika åtgärder, projekt, pågående förbättringsarbeten 

och framtida mål. Av intresse är miljörapporten, framställda av IVL (Svenska Miljöinstitutet) och 

Sveriges Bryggerier, som både Spendrups och Carlsberg Sverige hänvisar till. I rapporten jämförs 

flaskvattnets koldioxidutsläpp med andra aktiviteter och livsmedel, exempelvis torktumling, flyg, 

kött och mjölk. Undersökningen visar att andra aktiviteter samt livsmedel släpper ut mer 

koldioxid jämfört med flaskvatten och man argumenterar för att det inte gör någon väsentlig 

miljöskillnad om man skulle avstå från flaskvatten. Istället finns det annat som har en större 

negativ påverkan på miljön och som snarare borde övervägas att avstå från än buteljerat vatten. 

Miljörapporten är inte skriven av Carlsberg Sverige eller Spendrups men eftersom båda företagen 

hänvisar till den visar det på att de tar ställning och representerar samma sida som framgår i 

rapporten. Rapporten tar upp det ämnet som kritiseras mest av intressenterna nämligen det ökade 

koldioxidutsläppet. Trots att både Carlsberg Sverige och Spendrups har konkreta åtgärder för att 

minska koldioxidutsläpp tyder de ändå på att resonemanget som förs kring att buteljerat vatten 

släpper ut mycket koldioxid, är orimligt. Genom jämförelsen av flaskvattensutsläppen med det 

                                                             
33 Inom försäljning av flaskvatten 



67 
 

från andra aktiviteter och produkter sätts det buteljerade vattnet i ett större perspektiv där 

flaskvattnet framgår som ofarligt och andra produkter anses vara större ”miljöbovar”. Precis som 

i den ekonomiska frågan syns från intressenternas och företagens sida två olika synsätt där 

parterna visserligen talar om samma ämnesområde, men skiljer sig ändå väsentligt åt. 

 

Carlsberg Sverige och Spendrups hänvisar båda till miljörapporten som är väldigt specifik på det 

sättet att den direkt och enbart tar upp diskussionen samt påståenden kring att flaskvatten släpper 

ut mycket koldioxid. Man kan undra varför ölen eller läsken företagen säljer inte har en egen miljörapport? 

Det kan dels handla om att företagen vill tona ner debatten kring vattnets koldioxidutsläpp samt 

påverkan på miljön och hänvisar till rapporten som sätter flaskvattnet i ett större sammanhang, 

men även att buteljerat vatten är den enda produkt ur företagens sortiment som får sådan kritik 

då intressenterna som yttrar kritiken även anser den vara onödig och inte ser den som en 

substitutvara för exempelvis läsk eller öl. 

 

Samtidigt vill vi ifrågasätta huruvida företagen och intressenterna kan mötas i denna kritikpunkt 

om de har olika synsätt och perspektiv på saken? Om Carlsberg Sverige och Spendrups sätter 

flaskvattnet i ett större perspektiv som visar att det inte har en väsentligt stor påverkan på miljön, 

då kommer företagen aldrig se allvaret i koldioxidfrågan på samma sätt som kritikerna.  

 

Den empiriska undersökningen visar att det är flaskvattnets bidrag till ökat koldioxidutsläpp samt 

priset i förhållande till kranvatten som kritiseras. Trots direkta åtgärder och hänsynstagande till 

dessa aspekter av Spendrups och Carlsberg Sverige finner vi att det utifrån ett större perspektiv 

finns skillnader i synsätten på problematiken. Företagen ser flaskvattnet ur ett större perspektiv 

vilket innebär att det finns andra aktiviteter samt livsmedel och produkter som har en större 

negativ påverkan på miljön. Å andra sidan argumenterar kritiker för att flaskvatten är en onödig 

produkt och att kranvatten alltid kommer vara ett billigare och bättre alternativ. Kan dessa två sidor 

mötas? 

 

5.6. Ur ett stakeholder-perspektiv 

Enligt stakeholder management bör ett företag bemöta sina intressenter och balansera deras 

intressen. Ramverket har utvecklats åt olika håll då somliga teoretiker hävdar att alla är en 

intressent och har en påverkan på företaget (Freeman, 1984), medan andra menar på att det är 

möjligt att göra en gruppindelning bland intressenterna, där vissa står utanför samt att vissa 

prioriteras framför andra (Mitchell et al, 1995). Enligt Henriques och Sadorsky (1999) kan man 
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dela in intressenterna i fyra områden som innefattar organizational, community, regulatory och media. 

Vi finner alla fyra representerade i den empiriska undersökningen av intressenterna som 

kommenterar och kritiserar flaskvattnet. 

 

En kategorisering av de kritiska intressenterna enligt Henriques och Sadorsky skulle förslagsvis 

innebära att Naturskyddsföreningen och WWF klassas under community och alla uttalanden som 

gjorts av reportrar och krönikörer i Aftonbladet, Svenska Dagbladet med mera samt bloggar34 

faller under kategorin media. Regulatory innefattar de intressenter med statliga intressen eller i 

konkreta fall, staten själv. Intressena har en stark anknytning till statliga regleringar och lagar och 

någonting som företag inte kan eller oftast får bortse från. Uttalanden som gjorts av politiker från 

bland annat Socialdemokraterna och Miljöpartiet som vi tidigare nämnt, kan tolkas som 

personliga uttalanden. Det är de naturligtvis till stor del, men man kan och bör inte bortse från att 

dessa personer/politiker representerar ett parti med ett visst synsätt eller en viss politisk 

inställning. Politiken styr detta land och formar lagar och regler vilket påverkar organisationer och 

företag, därför kan politikernas kritik och handlingar som visar ett kritiskt ställningstagande 

klassas som regulatory. I denna grupp finner vi även statligt ägda organisationer, exempelvis 

Livsmedelsverket som sätter gränsvärden för mineralhalter och utför kvalitetsundersökningar 

som påverkar företagen och deras sätt att bedriva sin verksamhet.  

 

De ovannämnda motsvarar den kritiska sidan av ”debatten” och hur vi klassar dessa enligt 

Henriques och Sadorskys (1999) gruppering. Om det endast vore dessa parter som påverkade 

företagen Spendrups och Carlsberg skulle vi komma fram till ett ganska tydligt svar som innebär 

att företagen måste gå dessa intressenter tillmötes. Stakeholder management handlar om att 

balansera sina intressenters intressen och det är i detta fall som ramverket påvisar komplexitet. 

Carlsberg Sverige och Spendrups intressenter består inte enbart av kritiker utan även 

konsumenter som efterfrågar produkten eller organisationer, exempelvis HUI som sätter 

flaskvatten i större perspektiv och propagerar för produktens existens. Konsumenter och 

företagens kunder efterfrågar produkten och påverkar således företagen direkt, vilket innebär att 

de enligt Henriques och Sadorskys kategorisering av intressenter skulle passa in på organizational. 

Skulle företagen endast gå kritikerna tillmötes då skulle dessa intressenters intressen inte beaktas, 

vilket strider mot teorin om stakeholder management och att balansera intressenters intressen. 

Balans är alltså nyckelordet då det handlar om att tillgodose allas önskemål och intressen, men då 

                                                             
34 Sociala media 
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detta inte är möjligt gäller det att avgöra vems intressen som är viktigare för företaget eller vilken 

intressent som bör prioriteras framför någon annan.  

 

Stakeholder management enligt Freeman (1984) klassar alla som en stakeholder men man har 

med åren insett att tillgodsynen av allas intressen inte är möjlig. Mitchell et al (1995) talar om en 

gruppering där intressenter delas in efter hur mycket makt och legitimitet en intressent har samt 

hur pass angelägen och viktigt intresset är35. Då kritikerna har en påverkan på Carlsberg Sverige 

och Spendrups verksamhet, på samma sätt som konsumenter påverkar företagen, bör det vara av 

intresse för företagen att kunna balansera dessa två parters önskemål. Konsumenterna påverkar 

företagens försäljning men det gör även kritikerna som i detta fall har visat sig är av negativ 

karaktär för försäljningen (Sveriges Bryggerier, 2011).  

 

Bristen i ramverket ligger dock i kategoriseringen av företagens intressenter. Mitchell et als (1995) 

tre faktorer överlappar varandra och bildar 8 grupper av intressenter. Dessa är dock inte statiska 

utan kan skifta när exempelvis en intressent får mer makt eller dennes fråga plötsligt blir av större 

vikt i förhållande till någon annans. Trots ett fastslående av dessa tre faktorer brister ramverket på 

grund av svårigheten att trots allt kategorisera sina intressenter. På grund av detta kan inte vi 

föreslå hur Carlsberg Sverige och Spendrups ska dela in sina intressenter och vems intressen som 

är viktigare än andras. Eftersom kritikerna samt konsumenterna har en påverkan på företaget och 

dess försäljning bör företagen se in i hanteringen av sina intressenter samt balanseringen av deras 

intressen. 

 

Vidare vill vi även belysa relationen mellan intressenterna. Neville och Menguc (2006) talar om 

stakeholder multiplicity där intressenterna påverkar varandra sinsemellan. Den empiriska studien 

visar inte förhållandet mellan kritikerna och förespråkarna av vatten mer än att de motsvarar två 

olika sidor och ställningstaganden. Vi vet exempelvis inte vad som får en konsument att ”byta 

sida” och sluta konsumera buteljerat vatten eller Naturskyddsföreningens påverkan på 

konsumenter av produkten. Henriques och Sadorsky (1999) menar på att media är en sådan 

intressent som kan påverka andra, precis som lobbyister inom deras kategorisering community kan 

övertyga andra intressenter. Carlsberg Sverige och Spendrups har alltså inte enbart ett förhållande 

mellan konsumenter och kritiker, utan dessa två sidor kan även ha en påverkan på varandra, 

vilket i sin tur påverkar företagen.  

 

                                                             
35 Power, legitimacy, urgency 
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De två sidor som Carlsberg Sverige och Spendrups enligt den empiriska undersökningen har att 

gå tillmötes motsvarar å ena sidan konsumenter som efterfrågar buteljerat vatten och vill ha kvar 

produkten på marknaden. Det är säkert att säga att de två bryggerierna går dessa intressenter 

tillmötes då produkten befinner sig på marknaden och både Spendrups och Carlsberg Sverige har 

en fortsatt försäljning36. Den andra sida motsvarar intressenter som anser flaskvatten vara en 

”onödig” produkt som har en negativ påverkan på miljön och som i jämförelse med vatten, alltid 

är ett dyrare alternativ. Så länge dessa intressenter jämför flaskvatten med kranvatten, kommer 

kranvatten alltid vara ett billigare (och enligt vissa kvalitetsundersökningar, bättre) alternativ vilket 

innebär att flaskvattnet i detta fall är förloraren. Vidare ser företagen inte samma allvar i 

miljöpåverkan då de alltid sätter flaskvattnet i större perspektiv där andra aktiviteter och 

livsmedel har en större negativ miljöpåverkan.  

 

Då kritikerna i stora drag ser flaskvatten som en onödig produkt, där kranvattnet alltid är ett 

alternativ, drar vi slutsatsen att de inte vill minska konsumtionen utan helst ser att produkten 

försvinner från marknaden. Företagen kan inte bemöta denna typ av intressenter till hundra 

procent utan att kompromissa andra intressenter som efterfrågar produkten. 

 

För att företaget ska möta både konsumenterna och skeptikerna/kritikerna, måste de uppnå ett 

koldioxidutsläpp och miljöpåverkan som är lika med noll. Trots att Spendrups och Carlsberg 

Sverige sätter flaskvattensutsläppen i ett större sammanhang, visar de ändå att de jobbar för att 

minska koldioxidutsläppen vilket tyder på att de ändå anser denna fråga vara en viktig sådan. 

 

Vidare skulle priset för flaskvattnet behöva ligga på samma nivå som kranvattnet med marginal 

för pålägg som innefattar kostnaden för bekvämligheten man köper. Samtidigt kommer faktumet 

att Spendrups och Carlsberg Sverige även ser buteljerat vatten som ett alternativ till läsk eller öl 

in, vilket försvårar prissättningen. Företagen jämställer inte produkten med kranvatten som 

kritikerna gör utan ser det istället som ett substitut till annan dryck. På den punkten skulle 

bryggerierna behöva kompromissa sin syn på flaskvattnets roll i sig. 

 

I teorin kan detta vara genomförbart men praktiskt är det svårare då ett koldioxidutsläpp på noll 

samt pris på cirka tre öre per flaska är svårt att uppnå. Däremot kan det vara av värde för 

Spendrups och Carlsberg Sverige att se närmare in på balanseringen av båda sidorna för att uppnå 

optimal tillfredställelse bland sina intressenter.  

                                                             
36 Om något nergående sen 2008 
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6. Slutsats 

Den empiriska studien visar kritikers ställningstagande gentemot flaskvatten och dess produktion 

samt försäljning. Vidare presenteras Carlsberg Sverige och Spendrups ställningstagande inom 

CSR genom den externa kommunikationen av dessa ansvarsområden utifrån företagens 

hemsidor.  

 

Studien bekräftar teoretiskt samt empiriskt att Corporate Social Responsibility är ett koncept och 

ramverk som saknar en tydlig definition. Det är ett tämligen ungt ramverk som behöver några 

vändor tills det är etablerat, vilket tydliggörs då delar av diverse teorier om CSR återfinns i den 

empiriska studien gällande Carlsberg Sverige samt Spendrups. Vidare innebär definitionen av 

CSR som en Essentially Contested Concepts (ECC) att ramverket är ett koncept som inte går att 

förvandla till en fast, statisk form med konkreta hänvisningar till korrekt utförande, 

effektivisering eller tillvägagångssätt. CSR kan inte göras om till en modell eller i form av riktlinjer 

utan måste utifrån detta synsätt accepteras som ett komplext koncept vilket måste specificeras för 

varje enskild bransch och företag.  

 

Studien belyser två sidor nämligen Carlsberg Sveriges och Spendrups ställningstagande och 

engagemang inom CSR som kommuniceras via offentliga forum samt intressenter som yttrar 

kritik mot dessa företag.  Med hjälp av teorin visar studien att parterna, sett ur ett större 

perspektiv, talar förbi varandra. Deras kommunikation berör samma övergripande ämne 

nämligen CSR och i områden så som hälsa samt miljö råder det ingen förvirring om att båda 

parter har samma uppfattning om ämnet. Det är när man betraktar området etik då det framgår 

att parterna kan ha olika uppfattningar kring ”etiskt rätt” beteende samt hur långt företagens 

ansvar faktiskt ska eller bör sträcka sig. Även inom de teoretiska resonemangen kring CSR visar 

sig detta vara ett problematiskt område.  Av förklarliga skäl är hälsa, miljö, socialt engagemang 

samt ekonomi områden enklare att enas samt kompromissa om då ingen större förvirring kring 

områdenas omfattning råder. Etik å andra sidan är ett komplexare område. Gallie resonerar kring 

ECC-teorin där han exempelvis kallar konst för ett sådant begrepp. Etik är tänkbart ett liknande 

begrepp vilket skulle således betyda att delar inom CSR som omfattas av etik är grunden för att 

CSR är och förblir en ECC.    

 

Utifrån ett teoretiskt perspektiv visar studien stakeholder managements betydelse inom CSR. För- 

samt nackdelarna med användandet av ramverket betonar vidare komplexiteten kring CSR. I den 

empiriska fallstudien tydliggörs att varken Carlsberg Sverige eller Spendrups kan eller bör bemöta 
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de intressenter som yttrar kritiken fullt ut. Ett bemötande av kritiken innebär för företagen en 

sänkning av det buteljerade vattnets miljöpåverkan till noll samt att företagen tar ut ett lika lågt 

pris för flaskvattnet som kranvatten, med ett eventuellt pålägg för bekvämligheten som köps. Det 

andra alternativet innebär upphörandet av produktionen samt försäljningen av flaskvatten. Med 

hänsyn till svårigheten i åstadkommandet av en icke befintlig miljöpåverkan samt att 

prissättningen kan diskuteras då Carlsberg Sverige samt Spendrups ser flaskvattnet som ett 

substitut för öl och läsk, är detta praktiskt svårt genomförbart. Att upphöra produktionen skulle å 

andra sidan innebära att företagen går emot andra intressenters vilja och strider således mot 

stakeholder managemen-perspektivet. Att avgöra vilka intressenter som är viktigast respektive 

viktigare än andra är avgörande när det kommer till sådana frågor. Vidare är kritiken som yttras 

väldigt specifik samt snäv medan företagens ställningstagande inom CSR och således deras ”svar” 

på kritiken mer generell. Studien visar att Carlsberg Sverige och Spendrups i viss mån bemöter 

kritikerna med specifika åtgärder som rör kritikernas intressen samt önskemål, däremot går 

företagen sällan specifikt in på kritikers uttalanden exempelvis besvarar eller hänvisar till en 

tidningsartikel. Detta kan anses vara problematiskt då specifik kritik som möts av generella 

åtgärder inte möjliggör ett bemötande till fullo. Ur företagets syn bör alla intressenter beaktas 

men ett direkt bemötande av samtliga intressenters önskemål är problematiskt. I uppfattningar 

om samt försök till en definition av CSR är begreppet gällande intressenter samt deras 

förhållande till företag och vice versa ett återkommande tema. Beaktande eller bemötande av 

samtliga intressenter är inte möjligt då detta möjligen kan resultera i en förbisyn av andra 

intressenter. Teoretiker förespråkar en kategorisering av företagens intressenter men teorin har 

visat att detta är betydligt lättare sagt än gjort. Intressenters påverkan på varandra (stakeholder 

multiplicity)samt faktumet att kategoriseringarna har gjorts utan hänsynstagande till 

tidsperspektivet är två betydande kritikpunkter. Teorin om stakeholder management bygger på en 

statisk syn av intressenter vilket påvisar problematik i användandet av teorin i praktiska 

sammanhang. Företagets syfte utifrån ett stakeholder management-perspektiv är att kunna 

bemöta samtliga intressenter och ramverket är en stor del av CSR. Detta kan således vara en 

antydan till att CSR bör ses som ett redskap mer lämpat för mer generellt än specifikt 

kritikbemötande. Detta i sin tur påvisar en generisk problematik eftersom ett redskap som 

används i generella samband inte nödvändigtvis är bäst lämpat för specifika åtgärder. Samtidigt 

kan det anses vara en oundviklig situation då företag stundtals måste prioritera samt riskera. Att 

ta till generella åtgärder för lösningen av ett specifikt problem är möjligtvis inte ett optimalt 

tillvägagångssätt men antydan till fördelar på annat håll, exempelvis för företagets egennytta, kan 

göras.  
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Det är inte rimligt att bemöta all kritik och bemötandet av kritik med generella medel kan således 

visa sig vara lättare. För Carlsberg Sverige eller Spendrups att ge sig in i en diskussion gällande 

exempelvis flaskvattnets pris är lönlöst eftersom marknaden som innefattar konsumenterna sätter 

priset och företaget kan såldes inte vinna diskussionen. Företagets val att bemöta denna kritik 

med generella termer visar ett ställningstagande utan att ge sig in i diskussion fullt ut. Företaget 

måste se till sin egennytta och att ge sig in i en diskussion som det inte kan vinna skapar mer 

negativ kritik vilket i sin tur skadar företaget. I vissa fall kan det vara till företagets fördel att 

bemöta specifik kritik med specifika åtgärder; i de fall där företaget inte kan bemöta kritiken till 

sin fördel samt med hänsyn till egennyttan, är det fördelaktigare att ta till mer generella åtgärder. 
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7. Förslag till vidare forskning 

Den empiriska studien bekräftar luckor i teorin där en tydlig definition av CSR samt dess 

innefattande områden saknas. Vidare saknas även en tydlig klassificering av företags intressenter, 

då framförallt hur företaget avgör, vem eller vilka faller under en viss kategori. På den teoretiska 

nivån har en indelning av intressenter gjorts och vi ger därför förslag till vidare empiriska studier 

inom området stakeholder management. Företag bemöts och bemöter olika intressenter och det 

skulle därför vara intressant med empiriska studier som visar explicit vilka dessa är samt vilka 

företaget möjligtvis inte beaktar. Exempelvis klassar Spendrups media som en intressent men  

även inom media finns intressenter med olika intressen. Dagens Nyheter kanske har en annan 

kultur och intressen än Aftonbladet eller en skvallertidning – hur skiljer företagen då på dessa? Enligt 

stakeholder management ska man försöka balansera allas intressen vilket skulle betyda att en 

gruppering av intressenter kan medföra problem. Vi föreslår därför vidare empirisk forskning 

inom företags intressenter och deras specifika intressen.  

 

Vidare kan debatten och fenomenet flaskvatten diskuteras samt undersökas. Studien visar att det 

finns människor och intressegrupper som ställer sig kritiskt mot denna produkt, samtidigt som 

det finns en efterfrågan på marknaden. Trots påvisade negativa konsekvenser för miljön, 

fortsätter konsumtionen av buteljerat vatten. Detta även trots rent kranvatten i varje svensk 

hushåll. Berge (2008) talar om att det blev ”trendigt” att dricka flaskvatten när Pepsi och Coca 

Cola gjorde stora satsningar inom marknadsföringen och anspelade på kändisars liv. Å andra 

sidan påpekas att konsumenter köper bekvämligheten (Hägred & Frenker, 2006), det vill säga att 

flaskvattnet köps när man inte har möjlighet att ta ett glas vatten hemma eftersom man 

exempelvis befinner sig utanför sitt hushåll och vill släcka törsten. Vad handlar konsumtionen av 

flaskvatten alltså om?  

 

Wilk (2006) talar om flaskvatten som en kulturell konsumtion som styrs av allt ifrån tävlan om 

status till övertygelsen om magiska botemedel. Denna övertygelse bygger företagen sin 

marknadsföring på. Genom att marknadsföra flaskvatten som renare, direkt från en orörd, 

naturlig källa, utnyttjar företagen konsumenterna och skapar ett behov (Wilk, 2006).  Flaskvatten 

associeras med renhet och kopplas till natur och färgerna blått och grönt, samtidigt skulle de 

flesta konsumenter i rika länder inte våga sig på vatten direkt ur en bäck, menar Wilk (2006). Den 

falska marknadsföringen av flaskvatten gäller främst amerikanska märken där företagen 

exempelvis visat sig sälja kranvatten på flaska. I Sverige har vi inte nått samma höjder men det 

finns en risk för att vi skulle kunna vara på väg åt samma håll. Vidare påpekar Parag och Roberts 
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(2007) att konsumenternas val att köpa buteljerat vatten bygger på deras misstro gentemot staten 

där man menar att man inte litar på kranvattnets renlighet. Har konsumenter i Sverige samma 

inställning till kravatten och statens ansvar? 

 

Vi föreslår vidare forsning inom fenomenet flaskvatten. Den empiriska studien har visat kritikers 

ställningstagande men vad ligger bakom det, bakom konsumenternas handlingar och hur förhåller sig dessa till 

varandra? Varför väljer konsumenter att konsumera produkten trots negativ miljöpåverkan och tillgången till 

kranvatten? Handlar det om att köpa en bekvämlighet eller är det social status?  
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