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Sammanfattning 

Oljeindustrin är idag en av de mest kontroversiella branscherna eftersom den förstör både 

närmiljöer och stora ekosystem. Samtidigt är det också en av de viktigaste branscherna för att 

världsekonomin ska fungera. Företagen använder sig av hållbarhetsrapporter för att visa 

intressenter vad de gör för att hjälpa miljö och samhälle. Världsdelen Afrika är väldigt rik på 

naturresursen olja. Flera av de oljeexporterande länderna har drabbats resursförbannelsen 

vilket betyder att länderna inte har lyckats använda denna resurs för att utveckla samhällen 

och få en bättre levnadsstandard. Under lång tid har multinationella oljeföretag gjort stora 

vinster i Afrika. Företagen måste kompensera befolkningen för den utvinning och de skador 

som sker på miljö och samhällen.  

Syftet med uppsatsen är att se vilka skillnader och likheter det finns i multinationella 

oljeföretags hållbarhetsrapportering i Afrika. För att kunna besvara detta syfte har följande 

forskningsfrågor ställts: Vilka frågor fokuserar multinationella oljeföretag i Afrika på? Vilka 

skillnader kan vi identifiera? och Vilka likheter kan vi identifiera?  

Med hjälp av kvalitativ dataanalys har vi kunnat besvara syftet. Denna metod har hjälpt oss att 

se vad multinationella oljeföretag fokuserar på i sin hållbarhetsrapportering. Detta ger oss en 

förståelse för vad som är viktigt för intressenter på kontinenten. I den teoretiska 

referensramen har teorier kring CSR använts. Intressentteori har lyfts in för att kunna se 

samspelet mellan företagen och dess intressenter. Legitimitetsteorin används för att visa på 

vilka indikatorer företagen lyfter in för att skapa legitimitet.  

 

I empiridelen redovisas studiens resultat med hjälp av diagram för att lättare kunna se de 

skillnader och likheter som förekommer bland de 9 företag i studien. Detta resultat 

analyserades sedan för att kunna komma fram till en slutsats. I vår studie har vi kommit fram 

till att företagen engagerar sig mycket i lokala samhällen. Likheter sågs i investeringar i 

infrastruktur och sysselsättning till lokalbefolkning som är högt prioriterade bland afrikanska 

samhällen. Skillnader sågs framförallt i kategorin mänskliga rättigheter, flera företag valde att 

inte informera kring detta. Indikatorn kommunikation med ursprungsbefolkning var sällsynt, 

detta gjorde endast 3 företag och det var kommunikation med den nigerianska 

ursprungsbefolkningen. 

Nyckelord: Hållbarhetsrapportering, CSR, Legitimitet, intressenter, Afrika, Olja, socialt 

ansvar, miljö, multinationella oljeföretag 



	  
	  

Abstract 

The oil industry is one of the most controversial industries because it is destroying both 

immediate environments and large ecosystems. At the same time it is also one of the key 

industries for the world economy. The companies use sustainability reports to show 

stakeholders what they are doing to help the environment and society. The African continent 

is very rich in the natural resource of oil. Many of the oil-exporting countries have been 

affected by the “resource curse” which means that the countries have not managed to use this 

resource to develop communities and a better standard of living. For a long time multinational 

oil companies have made great gains in Africa. Companies must compensate the population 

for the extraction and the damage done to the environment and communities. 

 

The purpose of this paper is to see what differences and similarities there are in the 

multinational oil companies’ sustainability reporting in Africa. In order to answer this 

purpose, the following research questions were asked: what questions do multinational oil 

companies in Africa focus on? What differences can we identify? And what similarities can 

we identify? 

Using qualitative data analysis we have been able to answer the purpose. This approach has 

helped us to see what the multinational oil companies focus on in its sustainability reporting. 

This gives us an understanding of what is important for stakeholders on the continent. In the 

theoretical framework have theories about CSR been used. Stakeholder Theory has been lifted 

in to see the interaction between companies and their stakeholders. Legitimacy theory is used 

to show which indicators companies focus on to create legitimacy. 

 

In the empirical part the study's results are presented by using charts to make it easier to see 

the differences and similarities that exist among the nine companies that were included in the 

study. The results were then analysed in order to reach a conclusion. In our study, we 

concluded that the companies where much involved in local communities. Similarities were 

seen in investment in infrastructure and jobs to the local population is a high priority among 

African communities. Differences were seen mainly in the category of human rights, several 

companies chose not to inform about this. The indicator communication with indigenous 

people was rare, only 3 companies did this and it was with the Nigerian indigenous people. 

Keywords: Sustainability reporting, CSR, Legitimacy, Stakeholder, Africa, Oil, Social 

responsibility, Environment, Multinational oil companies 	    
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1   Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till det valda ämnesområde och problem. 

Diskussionen leder fram till den problemformulering som vi ämnar att undersöka. Därefter 

redogör vi för studiens syfte och framtagna forskningsfrågor för att undersöka det motiverade 

problemområdet. Avslutningsvis beskrivs den avgränsning vi gjort av problemområdet. 

   Problembakgrund 
Idag är oljeindustrin en av världens mest kontroversiella branscher eftersom den förstör stora 

ekosystem. Den påverkar även närliggande samhällen där oljan utvinns och människors 

levnadsförhållanden påverkas negativt av den miljöförstöring som blir av denna aktivitet (Du 

& Viera Jr, 2012). För att ge ett exempel går det hänvisa till oljeutsläppet i Mexikanska 

Golfen. När oljeriggen Deepwater Horizon exploderade blev havsmiljöer förstörda, vilket 

medförde att människor inom fiskeindustrin fick ekonomiska svårigheter (Rydén, 2013). Olja 

är en viktig naturresurs och har sedan många år varit den råvara som används mest i världen 

(Energimyndigheten, 2009). Olja förser oss med bränsle till bilar, flygplan och kraftverk som 

används för att världsekonomin dagligen ska vara i gång (Råvarumarknaden, 2011). 

Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att företag tar ansvar utöver det som 

lagstiftningen kräver. När det gäller ekonomiska, miljömässiga och sociala områden i 

samhällen. I framtiden ska det gynna både företag, samhällen och miljön (Torugsa, 

O’Donohue, & Hecker, 2013). På senare år har en ökad debatt om miljö och samhällsfrågor 

runtom i världen utvecklats. Detta på grund av de klimatförändringar globaliseringen har 

medfört när företag startat tillverkning genom egna anläggningar i utvecklingsländerna 

(Åberg, 2013). Även intressenter har fått mer kännedom om klimatförbättringarna som 

behövs. Det har blivit en stor press på företagen att de ska öka sitt sociala ansvarstagande och 

kompensera för aktiviteterna de utsätter miljö och samhällen för genom sin verksamhet (Hill, 

2006). 

Enligt Deegan (2002) kan inte företag existera om värderingarna i samhället inte stämmer 

överens med företagens. Det är när denna överenstämmelse finns som företaget kan erhålla 

legitimitet. Samhällens förväntningar på företagen måste uppfyllas angående de aktiviteter 

som utförs i verksamheten, vilket betyder att samhällen styr och beslutar om vad som är 
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acceptabelt utifrån deras normer och värderingar. Företagen anpassar sina aktiviteter så de 

accepteras i den omgivningen de verkar. Om företagen bryter mot samhällens normer och 

värderingar kommer det sociala kontraktet att brytas och de kommer visa detta tydligt för 

omvärlden, vilket hotar företagens existens (Deegan, 2002).  

Globaliseringens effekter blir tydliga när företag från ett annat land skadar en annan nation 

utan att kompensera för den negativa externa effekt produktionen har på miljö och samhällen 

(Stiglitz, 2007). Företagen söker vinster, vilket betyder att pengar är största prioritet. Detta har 

gjort att företagen etablerar sig i utvecklingsländer där arbetskraft är billig, men också miljö 

och skattelagar inte finns i lika stor utsträckning. Det har medfört att skador som gjorts på 

miljö och samhälle får regeringen i det land där företagen har sin produktion betala för. 

Företagen lämnar landet utan att ta ansvar för den miljöpåverkan de gjort. De senaste åren har 

politiker identifierat att den sociala välfärden inte ökar om företagen maximerar sin vinst. Om 

ekonomin ska bli effektiv måste den gynna både miljö och samhälle, vilket en del företag har 

börjat beakta (Stiglitz, 2007). 

Hållbarhetsrapportering är något som började användas av företag efter den så kallade 

Brundtland-rapporten gavs ut (Gray, 1992). Rapporten lades fram till FN:s kommission om 

miljö och utveckling år 1987, där hållbar utveckling definierades som tillgodoseendet av 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att förverkliga sina 

behov (Johnston, Everard, Santillo, & Robert, 2007). Innan Brundtland-rapporten använde få 

företag hållbar utveckling. Detta diskuterades endast mellan miljöaktivister. (Gray, 1992). 

Hållbar utveckling introduceras av Elkington (1999) som definierar det med hjälp av ”triple 

bottom line” (TBL). I TBL analyseras hållbar utveckling ur ett ekonomiskt perspektiv, 

miljömässig kvalité och social rättvisa. Det är sedan ur detta Global Reporting Initiative 

(GRI) kom att utvecklas och har som syfte att bistå organisationer och deras intressenter samt 

ge riktlinjer när det kommer till hållbarhetsrapportering (Moneva, Archel, & Correa, 2006).  

Hållbarhetsrapportering är en rapport från företag eller organisationer om de miljömässiga, 

ekonomiska och sociala konsekvenserna som orsakas av vardagliga aktiviteter (GRI, 2015). 

Global Reporting Initiatives första riktlinjer offentliggjordes i juni år 2000 (Moneva et al., 

2006; Milne & Gray, 2012). De första riktlinjerna skapades som ett pilotdokument för några 

få företag (Moneva et al., 2006; Milne & Gray, 2012). Företagen analyserade sedan 

dokumentet och en process ägde rum med berörda intressenter för utveckla och skapa bättre 

riktlinjer. GRI är den ledande organisationen när det kommer till hållbar utveckling och även 
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den första organisationen med ett tillvägagångssätt kring rapportering av företags hållbarhet 

(Milne & Gray, 2012). De främjar användningen av hållbarhetsrapportering som ett sätt för 

organisationer att bli mer hållbara och bidra till en hållbar utveckling (GRI, 2015). Det sker 

ständiga förändringar i GRI:s riktlinjer inom hållbarhetsrapportering. Riktlinjerna utvärderas 

kontinuerligt av ett råd bestående av experter och tillsammans utvärderar och beslutar de om 

vad rapporterna ska innehålla.(Hedberg & von Malmborg, 2003). 

Kritik har riktats mot multinationella oljeföretag i utvecklingsländer som anses nyttjat GRI:s 

riktlinjer på ett oansvarsfullt sätt. (Moneva et al., 2006). Detta beteende kan ses som en 

medveten eller omedveten felaktig tolkning av hållbarhetsrapportering och vad det står för. 

Kritik har även uppstått när företag med hjälp av GRI:s riktlinjer använt 

hållbarhetsrapportering för att kunna rättfärdiga sin positionering som en välskött och 

miljöinriktad organisation. I verkligheten har de däremot valt att begränsa sin utveckling av 

hållbarhet (Springett, 2003). I dagens samhälle kräver intressenter att företag tar sitt sociala 

ansvar (Du & Viera Jr, 2012). Många företag väljer ofta att ansluta sig till frivilliga 

organisationers riktlinjer såsom GRI för att skydda sig mot anklagelser om tillexempel 

miljöförstöring och vårdslöshet (King & Lenox, 2000). 

Våra funderingar tar sin början i multinationella oljeföretags inställning till GRI:s riktlinjer 

om hållbarhetsrapportering. Hur ser den ut i Afrika? Företagen behöver inte följa några 

specifika lagar eller regler om hur utformningen och innehållet i dem ska se ut. Utnyttjar 

företagen detta till sin fördel för att deras aktiviteter ska bli accepterade beroende på vilka 

normer och värderingar som råder? Kan det vara så att hållbarhetsrapportering inom 

oljebranschen innehållsmässigt uppvisar ett gemensamt mönster? 

   Problemdiskussion 
Utvinning av olja utsätter miljö och samhälle för stora påfrestningar vilket betyder att företag 

måste legitimera sina aktiviteter. Diskussionen tar sin början mellan hållbarhetsrapportering 

och oljeindustrin där det finns ett stort problem. Globaliseringens effekter har gjort att 

multinationella företag idag utsätter miljö och samhällen för stora påfrestningar på grund av 

att det utsläppskontroller och miljölagar saknas i flera av länderna i Afrika. Företagen kan 

upprätta produktion av varor och tjänster i dessa länder utan att de blir hämmade av en 

marknad med hårda kontroller för påfrestningarna som görs på miljö och samhälle (Dowell, 

Hart, & Yeung, 2000). 
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En intressant diskussion är den möjlighet multinationella oljeföretag har och hur de kan 

anpassa sin hållbarhetsrapportering för att få acceptans från intressenter. Detta är en enkel väg 

att erhålla legitimitet som ger en god förutsättning att kunna fortsätta med sin oljeutvinning 

och erhålla stora vinster.  

Friedman (1970) hävdar att företags enda sociala ansvar är att skapa vinster, vilket bidrar 

ytterligare till diskussionen om utnyttjandet av GRI:s riktlinjer. Om företagen endast använder 

Friedmans bakomliggande tanke vid oljeutvinning leder detta till en intressant fråga. Hur 

tänker företag om hållbarhetsrapportering, används det endast för att erhålla legitimitet och 

tillgodose krav från intressenter? Kontinenten Afrika är ett väldigt spännande studieområde då 

reglerna kring utsläppsgränser inte är lika hårda för företagen i dessa länder, än i tillexempel 

USA och Europa (Dowell et al., 2000). Finns det några speciella frågor de multinationella 

oljeföretagen i Afrika gemensamt väljer att fokusera på eller finns det skillnader och likheter 

mellan oljeföretagen? 

   Syfte 
Rapportens syfte är att se vilka skillnader och likheter det finns i multinationella oljeföretags 

hållbarhetsrapportering i Afrika. Följande forskningsfrågor har ställts för att kunna besvara 

syftet. 

1.   Vilka frågor fokuserar multinationella oljeföretag i Afrika på? 

2.   Vilka skillnader kan vi identifiera? 

3.   Vilka likheter kan vi identifiera? 

   Avgränsning 
I denna studie har vi valt att avgränsa oss till multinationella oljeföretag i Afrika. I studien 

valdes de statligt ägda oljeföretagen bort på grund av de inte har den relation till intressenter 

som privatägda företag. Intressenterna har på senare år blivit mer medvetna om den negativa 

påverkan oljeutvinningen har på miljö och samhällen. Det är därför aktuellt att studera 

oljeföretagens hållbarhetsrapporter för att se vilka aktiviteter företagen tilltar för att rättfärdiga 

sin oljeutvinning och få legitimitet.  
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   Disposition 
I studiens fortsatta delar blir indelningen följande: 

-‐   I kapitel 2 finns den teoretiska referensramen och här får läsaren ta del av teorier som 

använts och för att kunna analysera resultatet och sedan dra slutsatser. 

-‐   Metod delen finns i kapitel 3 och här presenteras den metod vi har använt för att 

genomföra studien och kunna besvara syftet och tillhörande forskningsfrågor. Det förs 

en diskussion kring varför vald metod är lämplig. Kapitlet innehåller också 

information till läsaren om hur urvalet av företagen gjordes och varför Afrika valdes 

som kontinent. 

-‐   I kapitel 4 presenteras hur CSR ser ut i Afrika och vad de resursrika länderna 

prioriterar för CSR-aktiviteter. 

-‐   Studiens resultat finns i kapitel 5 och ska besvara forskningsfrågorna. 

-‐   I slutet av uppsatsen finns en analys av resultatet och slutsatser som gjorts. Det 

avslutande kapitlet ger också förslag till framtida forskning. 
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2   Teoretisk referensram 
I detta avsnitt introduceras de teorier som valts för att kunna identifiera studiens syfte. Teorier 

om hur begreppet CSR definieras förklaras i detta avsnitt. Läsaren får även ta del av intressent 

och legitimitetsteorin. Slutligen motiveras valet av den teoretiska referensramen som ingått i 

studien. 

2.1	  	  Corporate Social Responsibility	  
Corporate Social Responsibility står för företagens samhällsansvar och begreppet har lett till 

flertalet diskussioner. Därmed finns det flera olika definitioner av CSR och hur det definieras 

grundar sig i den sociala konstruktionen som CSR har i ett specifikt sammanhang (Dahlsrud, 

2006). För att försöka ge en tydligare förklaring till definitionen av CSR använder företag 

socialt ansvarstagande för att öka sina vinster. Samtidigt som företagen frivilligt tar hänsyn 

till den miljömässiga och sociala påverkan verksamheten har på samhället (Marrewijk, 2003). 

Baron (2001), Mcwilliams, Siegel (2001) och Siegel, Vilantano (2005) diskuterar CSR- 

maximering. De utgår ifrån att företag använder sig av CSR för att maximera sina vinster. 

Företagen tar endast det sociala ansvar som samhället förväntar sig och genom detta kan de 

öka sina vinster.  

Begreppet CSR kan betraktas ur flera olika synvinklar, en av dessa är TBL. Tripple bottom 

line utgår ifrån att företagen inte endast ska mäta sin framgång finansiellt, utan också mätas ur 

miljö och sociala prestationer (Elkington, 1999). Tanken med användandet av TBL är att 

företagens intressenter ska kunna få en klar bild över vad företagen gör för miljön (Elkington, 

1999). 

Carroll (1991) säger att om CSR ska bli accepterat av den gemene intressenten, bör CSR 

utformas på ett sätt så att hela bredden av företagsansvar inkluderas. Ur detta skapas CSR- 

pyramiden där fyra olika steg av socialt ansvar upprättas. 

Det första steget är ekonomiskt ansvar. Det ekonomiska ansvaret grundar sig i att företagens 

mål är att gå med vinst, om detta inte är huvudmålet blir det svårt för företagen att skapa en 

långvarig strategi och finnas kvar på marknaden. De tre andra stegen utgår ifrån att företagen 

tar ekonomiskt ansvar, då det blir svårt att motivera de andra stegen om det inte tillfaller 

intäkter till företaget. 

Den andra grundstenen i pyramiden är lagligt ansvar. Företagen kan inte endast stäva efter 

ekonomiska vinster. Samhället kräver att företagen följer de lagar som finns. Det går därför 
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utläsa en existens av ett “socialt kontrakt” mellan företagen och samhällen när det kommer till 

företagens vinster och när lagarna följs.  

Steg tre i pyramiden är etiskt ansvar. Även fast ekonomiskt och lagligt ansvar berör etiskt 

ansvar, så är detta inom vad lagen kräver. Etiska ansvaret beskriver tydligt det sociala ansvar 

företagen tar utöver lagkraven. I det etiska ansvaret ingår de normer, förväntningar och 

standarder som samhällen har på företagen. De ökade etiska kraven från samhällen gör att det 

lagliga ansvaret utvecklas och det ställs högre krav på företagen. Det som är ett etiskt krav 

idag, kan vara ett lagligt krav om några år. 

Längst upp i pyramiden kommer filantropiskt ansvar. Det filantropiska ansvaret innefattar de 

förväntningar samhället har på företag som en god samhällsmedborgare. Det kan vara 

humanitära åtgärder och finansiellt stöd tillexempel för utbildningar till lokalbefolkningen 

eller upprustning av samhällen. Skillnaden mellan filantropiskt och etiskt ansvar är att den 

förstnämnda inte har några moraliska eller etiska förväntningar. Samhällen vill att företagen 

ska bidra med finansiellt stöd men de ser inte företagen som oetiska om de inte bidrar med det 

stödet samhällen förväntar sig. Därför kan det filantropiska ansvaret anses vara frivilligt för 

företagen. Dock kvarstår alltid samhällets förväntning. 

  

Ekonomiskt ansvar 

Vara lönsam 

Lagligt ansvar 

Följa lagen 

Etiskt ansvar 

Vara etisk 

Filantropiskt ansvar 

Vara en god 
samhällsmedborgare 

Figur 1: Omarbetad CSR-pyramid (Carrol, 1991) 
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2.2  CSR Internationellt 

Cramer (2006) säger att multinationella företag verksamma inom andra länder eller regioner 

ska acceptera den CSR-policyn som råder för att få acceptans och ett gott rykte. De kan då få 

fördelar när de ser vilka attityder, normer och värderingar som finns i länder och områden 

(Blowfield & Frynas, 2005). Med de kulturella skillnader som finns inom våra kontinenter ser 

samhällen i utvecklingsländerna innebörden av CSR- aktiviteter från företag som ett stöd i 

hjälpen av de människor som lider av exempelvis fattigdom eller HIV/AIDS. Skillnad finns i 

de mer utvecklade länderna exempelvis i USA och Storbritannien. Där ser intressenter CSR 

som aktiviteter där företagen tar ansvar för den miljöpåverkan de gör mot naturen och den 

biologiska mångfalden (Cramer, 2006). Cramer (2006) påstår vidare att företag ska anpassa 

sin CSR-policy och rapportering efter de behov samt seder som finns i landet där företagen 

verkar. När företagen utvecklar en CSR-policy och ska lämna ut en hållbarhetsrapport ska 

också hänsyn till specifika samhällen tas. Företagen ska se över problemområden och de 

sociala behov som finns. Detta kan vara kultur och samhällsfrågor inom länder eller regionen 

(Cramer, 2006).  

De skillnader som uppstår i företagens hållbarhetsrapportering beror på de problem som finns 

i landet gällande fattigdom, arbetslöshet, avsaknaden av sjukhus och hur de prioriteras av 

samhällen. Det uppstår också skillnader beroende på hur relationen mellan de multinationella 

företagen som innehar ett stort inflyttande väljer att samarbeta med regeringen och hur väl 

detta samarbete fungerar. Sista faktorn som ger upphov till skillnader är multinationella 

företags samarbete med intressenter och icke statliga organisationer. Cramer (2006) avslutar 

sin diskussion med CSR och menar på att dess betydelse bestäms av samhällens normer och 

värderingar och vad som prioriteras.	  

2.3  Globalisering 

Efter att globaliseringen tog fart under 1990-talet och företagen var tillfreds med reduceringen 

av sina kostnader efter att produktionen flyttats till utvecklingsländer. Uppstod protester från 

flera håll i USA och Europa. Följderna kom senare när flera arbetare från fabriker med 

anknytning till tillverkning nu saknade sysselsättning och i båda världsdelarna hade 

befolkningen känt sin arbetstrygghet hotad när arbeten försvann till utvecklingsländerna 

(Stiglitz, 2007). 

Multinationella företagen i de utvecklade länderna står idag för mer än 75 % av världens 

energiförbrukning och orsakar större delen av jordens gifter från konsument och industriavfall 
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(Dowell, Hart, & Yeung, 2000). Miljöaktivister hävdar att flera multinationella företag aktivt 

försöker flytta sina aktiviteter till “föroreningstillflyktsorter” där utsläppskontrollerna inte är 

lika hårda, exempelvis utvecklingsländerna. Detta medför att företagen kan fortsätta att 

producera produkter effektivt men samtidigt skadar miljön. I sin tur leder detta till att de inte 

blir hämmade på en marknad med hårda utsläppskontroller (Dowell et al. 2000). Dowell et al 

(2000) menar vidare att hårdare utsläppskontroller i framförallt USA har lett till att 

produktiviteten minskat. Företagen tvingas att flytta sin tillverkning till utvecklingsländer för 

att kunna fortsätta upprätta hålla en hög produktion. 

2.4  Intressentteorin 
Idag finns fler intressenter utöver dem som har ett ekonomiskt intresse i företagen. Det har 

med tiden skapats flera intressentgrupper som påverkas direkt av företagens finansiella 

aktiviteter och beslut (Löhman & Steinholtz, 2003). Intressenter är grupper i samhällen vilka 

både kan gynnas eller skadas av företagens verksamhet (Branco & Rodrigues, 2007) och 

begreppet i sig betyder mycket för företag som aktivt arbetar med CSR och hållbar 

utveckling. Intressenter ställer krav på företag så att de tillför ett ökat ansvar mot samhället 

(Löhman & Steinholtz, 2003). För att företagen ska kunna öka sitt samhällsansvar och visa ett 

gott agerande har kommunikationen med intressenterna ökat. Företagen har använt sig av 

olika sätt för att förmedla sitt samhällsansvar, bland annat används hållbarhetsrapporter och 

information på hemsidan (Löhman & Steinholtz, 2003). 

 

Harrison och Wicks (2013) säger att intressentteorin handlar om hur företagen utöver ett 

ekonomiskt perspektiv skapar värde. Intressenters behov måste uppfyllas och intresse för att 

engagera sig får avgörande konsekvenser om företagets framtid ska vara lyckad (Harrison & 

Wicks, 2013). För företagen är det enkelt att veta vilka som är dess intressenter, men de olika 

grupperna kan inneha skilda värderingar och attityder. Detta medför att en grupp av 

intressenter kan ta illa vid sig om ett företag väljer att agera utefter en annan grupps åsikter. 

Det företagen ska åstadkomma är en balans och se till att en liten del av alla 

intressentgruppers åsikter uppfylls (Harrison & Wicks, 2013). 

 

Branco och Rodrigues (2007) menar att intressentteorin handlar om att företagen ska ta ett 

socialt ansvar och ska ge uppmärksamhet till alla grupper som påverkas av företagets 

aktiviteter. Företagen ska inte endast tillgodose aktieägare som vill ha vinster, utan också 

andra intressentgrupper. De företag som agerar på ett sådant sätt kan göra en ansvarsfull 
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vinstmaximering av sin verksamhet. Avslutningsvis menar Branco & Rodrigues (2007) att 

företagen inte kan ta ut maximalt i vinster om någon intressentgrupp prioriteras bort. 

 

Aqueveque (2005) hävdar att företag får förtroende av intressenter när de ständigt agerar 

ärligt, öppet och professionellt. Eftersom intressenter grundar sina beslut om köp av en 

specifik produkt eller framtida investeringar utifrån företagets rykte och agerande. Företagen 

som har ett sådant beteende kan erhålla en ökad lönsamhet och blir konkurrenskraftiga 

gentemot andra konkurrenter (Aqueveque, 2005). 

 

Lépineux (2005) delar intressenter i två huvudgrupper, som sedan blir undergrupper: 

Den första gruppen är samhälleliga intressenter; Globalt samhälle, lokalt samhälle och 

ingående sociala grupper. I sin modell lyfter Lépineux specifikt fram att organisationer med 

ett stort samhällsintresse ska ha en hög prioriterad status från de multinationella företagen. 

Dessa intressenter har en syn på företagen som utgår från att de ska tillföra nytta och se till 

vad som är bra för samhället. Det kan vara regering, internationella institutioner, media eller 

aktivistgrupper. Den andra gruppen är företagsintressenter som exempelvis består utav; 

aktieägare, anställda, kunder, leverantörer, konkurrenter och investerare. Dessa intressenter 

har ett affärsrelaterat intresse till företagen ur en ekonomisk synpunkt. 
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Figuren ovan visar intressenterna och relationen mellan dem. Pilarna i figuren visar det 

beroende som finns mellan företag och intressentgrupper.  

NGOs	  
Internationella	  
institutioner	  

Aktivistgrupper	  

Media	  

Globalt	  
samhälle	  

Lokalt	  samhälle	  

FÖRETAGET 

Investerare	  

Aktieägare	   Anställda	  
Konkurrenter	  

Leverantörer	  

Fackföreningar	  Kunder	  

Figur 2:	  Omarbetad modell av intressentteorin (Lépineux, 2005) 

Samhällets	  
intressenter	  

Företagets	  
intressenter	  

Nationellt	  
samhälle	  
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2.5  Legitimitetsteorin 

Suchman (1995) beskriver att företag kan erhålla legitimitet när de utför aktiviteter i sin 

verksamhet som är önskvärda eller passande inom ett socialt system där det råder en särskild 

form av normer och värderingar i närmiljön. Legitimitet kan kopplas till det Deegan (2002) 

och Mathews (1993) beskriver som det “sociala kontraktet“ där företagens värderingar och 

normer blir accepterade av samhällen där de finns. När det finns ett socialt kontrakt mellan 

företag och människor i närmiljön erhåller företaget legitimitet (Ljungdahl, 1999). Ljungdahl 

(1999) antyder också att företag belönas med legitimitet när utförda handlingar är godkända. 

Vilket de endast kan bli från de externa intressenter de har ett samspel med. 

Enligt legitimitetsteorin har inte organisationer eller företag en självfallen rätt att utvinna och 

ta resurser från samhällen eller områden där människor blir påverkade. Företagens existens 

bygger på samhällens acceptans (Deegan 2002; O´Donavan 2002). Först när företagen 

erhåller en status av hög legitimitet får dem tillstånd att använda resurser från samhällen 

(Deegan, 2002). Clarke och Gibson-Sweet (1999) förklarar teorin genom att lyfta fram den 

som ett strategiskt verktyg. Företag väljer att förmedla information genom 

hållbarhetsrapportering. Ekonomiska, sociala och miljömässiga kategorier tas upp i 

rapporterna för att företagen ska erhålla legitimitet. Begreppet CSR och hållbarhet används i 

största grad för att få ett gott rykte till företaget och visa för intressenter att kraven från 

samhället följs (Clarke & Gibson-Sweet, 1999). 

Företag har en tendens att besluta om en utökad och mer aktiv hållbarhetsrapportering när 

legitimiteten är i fara. Risken finns att legitimiteten försvinner när samhällen får information 

om de skador på miljön som orsakats av företagens aktiviteter (Brown & Deegan, 1998). 

Deegan (2002) beskriver i sin artikel hur efterfrågan på varor och tjänster sjunker eller till och 

med försvinner när konsumenter bestämmer sig för att sluta köpa en produkt på grund av 

legitmitetsskäl. För att ett företag långsiktigt ska kunna överleva på en marknad måste 

samhällen och företag vara överens om de normer och värderingarna som finns (Deegan, 

2002). Enligt Mathews (1993) ska samhällen förvänta sig att företagens aktiviteter vid 

framställningen av produkter ska ge en högre nytta till dem i slutändan, eftersom de får betala 

för nedsmutsningen. När det råder skillnader i värderingar och normer mellan samhällen och 

företag, finns det en risk att legitimiteten hos företagen kan förloras (Gray, Kouhy, & Lavers, 

1995). O´Donavan (2002) menar att det kan uppstå ett legitimitetsgap mellan samhällen och 

företag, vilket ofta sker när företagen förändrar aktiviteterna i sin framställning av produkter 

eller tjänster. 
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I figuren nedan representerar området (Y) de förväntningar samhällen har på företagens 

verksamhet och aktiviteter utifrån deras normer och värderingar. I området (Z) är företagens 

verksamhet med deras aktiviteter och vad de står för. Området (X) i figuren visar att det finns 

ett legitimitetsgap där företagen strävar efter att området ska bli mindre och helst skjutas ihop 

till en gemensam cirkel med samhället och företagen. Företag med en hög legitimitet lyckas 

att tillsammans med dem utgöra en cirkel. Något företagen gör för att lyckas med detta är att 

utge information om verksamheten i hållbarhetsrapporter (O’Donovan, 2002). En viktig 

aspekt i detta är att samhällens normer förändras över tid. Därmed måste företag lyssna noga 

och vara vaksamma för att förstå dem (Brown & Deegan, 1998). 

	  

Figur 3:	  Förklaring av ett	  Legitmitetsgap (O’Donovan, 2002) 

För att uppnå eller fortsätta bevara en redan hög legitimitet redogör Brown och Deegan 

(1998) för fyra strategier företag kan tillämpa. Första strategin innebär att företagen ska 

informera sina intressenter om förändringarna i företagens utförande och aktiviteter. Den 

andra strategin går ut på att ändra synen intressenter har på företagen, utan att företagen själva 

förändrar sitt beteende eller aktiviteter. Tredje strategin utgår från att företagen kan försöka 

manipulera synen hos intressenter genom att avleda uppmärksamheten från aktiviteter som 

skadar samhällen eller miljö. Istället kan de försöka rikta uppmärksamheten mot delar i 

företaget, som inte förknippas med miljö och kan innebära en risk för förlorad eller utebliven 

legitimitet. Den sista strategin grundar sig i att företag som orsakar skada för miljön, ska 

förändra de externa förväntningarna av företagens agerande. 
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2.6  Motivering av referensram 

Den valda referensramen är granskad och motiverad utifrån vad som är relevant för att nå 

studiens syfte. Multinationella oljeföretag i Afrika och hållbarhetsrapportering är 

sammankopplade och ligger till grund för studien. Definitionen av CSR kan tolkas på olika 

sätt och Studien har betraktat CSR ur tre perspektiv. Den första är en artikel skriven av Siegel, 

McWilliams (2001), de ser på CSR som att företag endast använder det för att maximera sina 

vinster och endast tar det sociala ansvar som intressenterna förväntar sig. Den andra artikeln 

är skriven av Elkington (1999) som tar fram den välkända definitionen Triple Bottom Line. 

Elkington (1999) menar att företagen inte bara ska mäta sin ekonomiska framgång utan även 

mäta vad de gör för miljön och samhällen. Det gör att intressenterna får en klar bild av vad 

företagen gör för miljön. Den tredje artikeln är skriven av Carroll (1991) som beskriver CSR 

som ett sätt för att inkludera hela bredden av företagensansvar. Ur detta presenteras Carrolls 

CSR pyramid som beskriver socialt ansvar i 4 steg, Ekonomiskt, Lagligt, Etiskt och 

Filantropiskt. Dessa tre olika perspektiv behandlar CSR ur olika synvinklar där Elkington 

(1999) och Carroll (1991) har en del likheter då båda diskuterar CSR som ett samhällsansvar 

och att hållbarhetsrapportering ska ge intressenterna en bättre förståelse av företagens 

aktiviteter. Siegel och McWilliams (2001) har en mer kritisk syn på företags användande av 

CSR. Denna studie kommer framförallt att använda två av synsätten, Carrolls definition av 

CSR med fokus på hur företag använder sig av de olika stegen för att visa att de är goda 

samhällsmedborgare. Den kompletteras av Siegel och McWilliams definition av CSR med 

fokus på intressenter.  

 

CSR ur ett internationellt perspektiv beskriver skillnader i synsättet mellan utvecklingsländer 

och industriländer. Cramer (2006) beskriver det som, de skillnader som uppstår i företagens 

hållbarhetsrapportering beror på de sociala problemen som finns i länder och hur de 

prioriteras av samhället. Globalisering är en viktig del av studien då företagen som valts är 

multinationella och finns i Afrika. Dowell, Hart, & Yeung, (2000) beskriver hur 

multinationella företags aktiviteter som skadar miljön väljer att flytta sin produktion till 

utvecklingsländer där är kontrollerna inte är lika hårda som i industriländer. 

 

Intressentteorin belyser de olika grupperna i samhället som både kan gynnas eller skadas av 

företagens verksamhet (Branco & Rodrigues, 2007). Branco och Rodrigues (2007) beskriver 

även att företagen ska ta ett socialt ansvar och ge alla intressenter som påverkas av företagens 

aktiviteter uppmärksamhet. Legitimitetsteorin belyser hur företag väljer att ta upp ekonomiska 
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sociala och miljömässiga kategorier i hållbarhetsrapporterna för att erhålla acceptans och 

legitimitet från intressenter (Clarke och Gibson-Sweet, 1999). Ledningen har även en tendens 

att öka informationen i hållbarhetsrapporterna om företagens legitimitet är i fara när skador på 

miljön har gjorts. Det är vanligt för företag inom oljebranschen eftersom oljeutvinning är en 

aktivitet som aldrig går att motivera som bra för miljön (Brown & Deegan, 1998). 

 

Vi ska använda avsnitten CSR, CSR internationellt och intressentteorin för att kunna se vilka 

intressenter företagen väljer att fokusera på i sina hållbarhetsrapporter. Dessa 3 teorier kan 

kopplas ihop då de alla identifierar vilka som är viktiga intressentgrupper och vad företagen 

gör för att tillfredsställa dem. Slutligen används legitimitetsteorin för att se vad företagen 

väljer att informera om i sina hållbarhetsrapporter för att få legitimitet och acceptans från 

intressenterna. 
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3   Metod 
I detta avsnitt ges information om den forskningsansats som valts för studien. Därefter 

introduceras kodschemat som använts i studien och hur urvalet av företagen gjordes. Slutligen 

diskuteras hur validitet och reliabilitet försökte uppnås. 

3.1 Val av metod 

Denna studie har haft ett fokus på kvalitativ dataanalys, vilket har gett oss en fördjupad 

förståelse inom det problemområdet som finns med hållbarhetsrapportering. Den kvalitativa 

metoden bidrog till att upptäcka mönster i företagens hållbarhetsrapporter samt se likheter och 

skillnader. Innebörden i texterna från hållbarhetsrapporterna har varit av stor betydelse för att 

kunna slutföra en kvalitativ analys. Fokus på att kvantifiera ord eller meningar har uteslutits i 

studien (Christensen, Andersson, Carlsson, & Haglund, 1998). 

Skulle det valts en helt kvantitativ metod vid exempelvis en enkätstudie, hade frågor kunnat 

ställas till de sakkunniga inom området CSR och hållbarhet. En klar fördel med denna metod 

är att det går nå ut till betydligt fler företag, dock har detta inte använts då det ansågs ge 

undersökningen problem. En så pass omfattade enkätundersökning som det skulle blivit när 

undersökningar av företag i Afrika krävde gedigna språkkunskaper. Det gick inte att utgå 

ifrån att de ansvariga inom CSR på företagen pratade engelska, vilket skulle varit ett stort 

problem och som hade försvårat undersökningen. Vid en enkätstudie skulle det uppstått 

problem med accessen till respondenterna, då de bor i olika länder. Tanken med detta grundar 

sig i att risken för ett stort bortfall skulle påverkat studien negativt. Då en enkätstudie inte har 

tillgång till företags hållbarhetsrapporter skulle inte denna metod passat studiens syfte.  

3.2  Motivering av forskningsmetod 

Valet av att göra en kvalitativ dataanalys har en fördel då det inte finns en given standard för 

hur tillvägagångssättet ska vara för att analysera den data som samlas in. Gemensamt för den 

insamlade datan av kvalitativ natur var att de hade samma syfte, nämligen att försöka hitta 

förutbestämd data från företagens hållbarhetsrapporter (Christensen et al., 1998). När en 

kvalitativ dataanalys har gjorts ska den bidragit till att förstå företagens hållbarhetsrapporter i 

ett sammanhang och förstå meningarnas innebörd och koppla detta till GRI:s indikatorer, 

därmed är detta sätt annorlunda jämfört med en kvantitativ innehållsanalys som endast skulle 

fokuserat på orden, vilket då hade gjort att den bakomliggande innebörden i dem skulle 

saknats (Christensen et al., 1998). Ett vanligt kännetecken i den här typen av analyser är att 

den som undersöker det valda problemområdet är det så kallade analysinstrumentet, det är 
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därför viktigt att förståelse finns för texternas sammanhang så att en trovärdig analys kan 

göras. En motivering till varför denna metod var lämplig för studien är att indikatorerna från 

GRI kan kategoriseras i grupper vilket var centralt för syfte och problemområde. 

Indikatorerna är inte bara ord, utan de har också en innebörd och beskriver vad företagen 

måste uppfylla för att erhålla denna indikator. I hållbarhetsrapporterna nämndes kategorierna 

från GRI:s riktlinjer i form av förklarande text, detta kunde sedan kopplas ihop med 

indikatorerna från GRI. Denna koppling gjorde det möjligt att göra analyser om de skillnader 

och likheter som fanns i företagens hållbarhetsrapporter. 

3.3	  	  Kodschema	  

För att säkerhetsställa att den kvalitativa forskningen fick hög kvalité gjordes studien med hög 

detaljrikedom och skärpa. För att detta skulle vara möjligt upprättades ett kodschema se 

(BILAGA 2), vilket gjorde att det gick identifiera de resultat som erhållits från de undersökta 

hållbarhetsrapporterna.	  För att kunna identifiera de viktiga delarna i hållbarhetsrapporterna 

läste vi dem var för sig och kodade de indikatorer som vi såg att företagen uppfyllde. För att 

minimera risken för feltolkningar jämfördes kodningen med varandra. Detta gjorde att en 

noggrannhet fanns och varje textavsnitt kodades till rätt indikator. Kodschemat var utarbetat 

efter att hitta betydelsen i meningar och textavsnitt och inte specifika ord (Bergström & 

Boréus, 2005). Här är ett exempel på en indikator med en bakomliggande beskrivning av en 

kod:	  E1 – Donationer till organisationer. 

”Har företagen donerat pengar till välgörenhet och icke statliga organisationer” 

3.4   Kvalitativ dataanalys 

Det sökta innehållet från GRI:s indikatorer placerades inom rätt kategori. GRI:s indikatorer är 

grundade utifrån riktlinjer om vad företagens hållbarhetsrapportering ska innehålla och vad 

som bör finnas med för att visa intressenter att företagen bidrar till en hållbar utveckling, det 

kan exempelvis vara riktlinjer om miljöansvar.  

Efter att datamaterialet tagits ut från företagens hållbarhetrapporter och placerats till rätt 

kategori från GRI, exempelvis “samhälle” påbörjades tre andra processer: 

reduktionsprocessen, struktureringsprocessen och visualiseringsprocessen. Först togs 

materialet från hållbarhetsrapporterna ut och genom nedskärning av rapporternas innehåll, 

hittades de sökta kategorierna från GRI. Det andra steget innebar att materialets innehåll 

identifierades och sedan placerades till rätt indikator, vilket möjliggjorde struktur i 

datamaterialet som samlats in. Sista steget var att göra resultatet av materialet framkomligt 
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och tolkningsbart genom att upprätta diagram för varje enskild kategori från GRI:s indikatorer 

som valts. 

3.4.1   Reduktionsprocessen 

Reduktionsprocessen innebär att den som undersöker datamaterialet, måste under insamlingen 

ta bort en viss mängd data som inte är relevant för studien (Christensen et al., 1998). 

Hållbarhetsrapporter från företag är idag generellt långa med flera avsnitt. Trots att det finns 

en innehållsförteckning med en tydlig struktur för att lättare orientera sig i 

hållbarhetsrapporten, måste reduceringen av datamaterialet göras oavsett. Här kommer den så 

kallade kodningen in i bilden vilket gjorde att viktiga meningar och textavsnitt som förklarade 

ett sökt innehåll kodades till rätt indikator från GRI:s riktlinjer. Det enklaste sättet var att göra 

kodningen manuellt med utskrift från Microsoft Excel (Christensen et al., 1998). Detta var ett 

effektivt hjälpmedel för att uppnå struktur i det utformade kodschemat och underlätta det egna 

analysarbetet. 

3.4.2   Struktureringsprocessen 

Efter att reducering av datamaterialet från hållbarhetrapporterna hade gjorts med en bestämd 

kod, kodades innehållet till rätt kategori från GRI:s indikatorer. De kategorier som finns är: 

miljö, samhälle, mänskliga rättigheter, ekonomi och sysselsättning & sjukvård. Dessa 

kategorier valdes på grund av att de ingår i GRI:s riktlinjer. Det var viktigt att datamaterialet 

inte tvingades in i någon indikator från någon av de utvalda kategorierna, utan fick i sådana 

fall utelämnas tills kodningen färdigställts för att senare finna rätt kategori till utvald text 

(Christensen et al., 1998). 

3.4.3   Visualiseringsprocessen 

När datamaterialet var reducerat och kodat till rätt kategori, identifierades de likheter och 

skillnader från hållbarhetsrapporterna för att kunna tydliggöra och sammanfatta resultatet 

(Christensen et al., 1998). Det kan illustreras i diagram eller en förklarande text som 

summerar resultaten från hållbarhetsrapporterna. När studien pågått kom tillslut en teoretisk 

mättnad. Det innebar att sista steget kunde avslutas, då insamling av nytt datamaterial från 

företagens hållbarhetsrapporter inte gav mer information (Christensen et al., 1998). Oavsett 

om insamlingen fortsatt skulle studiens resultat bli oförändrat, då det inte fanns någon 

ytterligare faktor som kunde förändra eller utveckla någon ny skillnad eller likhet. 
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3.5  Datainsamling 

3.5.1   Primära källor 

I studien utgjordes de primära källorna av kvarlevor eller så kallade lämningar, vilket menas 

med att det är vad företagen visade att de gjorde i sin hållbarhetsrapport under år 2014. Det 

blir den historik som finns kvar från företagens CSR-aktiviteter. Studiens källor är 

hållbarhetsrapporter från år 2014 vilket sågs utifrån kvarlevnadsaspekten som visar hur 

företagen påverkat miljö och samhälle vilket ger läsaren information kring vad företagen 

väljer att rapportera och fokuserar på i sin hållbarhetsrapportering (Thurén, 1997). 

Hållbarhetsrapporter från de utvalda företagen vars material som samlats in är centralt för 

undersökningen. Hållbarhetsrapporterna har hämtats från företagens hemsidor så att lagring 

av dessa kunnat möjliggöras. Fördelen med denna tillgänglighet var att rapporterna är 

kostnadsfria då studiens budget var begränsad. Detta tillvägagångsätt för att få information 

underlättade väldigt mycket på grund av att företagen är utspridda i Afrika. Problemet vid 

genomförandet av denna studie var att tidsbrist hade kunnat infinna sig vid beställning av 

rapporterna. Då osäkerhet i försenade eller uteblivna leveranser säkerligen hade kunnat 

uppstå.  

3.5.2   Sekundära Källor 

Sekundärdata är uppgifter som redan är insamlade av tidigare forskare (Eriksson & 

Wiederheim-Paul, 2011). Sekundär data är en återberättelse för att kunna besvara nya frågor 

med redan framtagen data (Glass, 1976). Facklitteratur som använts i metodkapitlet har 

framförallt hämtats från lånade böcker vid Studentbiblioteket i Skövde. En del litteratur har 

även fjärrlånats för att kunna skriva en så bra metod som möjligt. Vid sökning av 

facklitteratur har det framförallt använts sökord som: Forskningsmetodik, källkritik, 

vetenskaplig metod, kvalitativ och kvantitativ metod och källor. De vetenskapliga artiklarna 

som använts ansågs vara relevanta för studien. De vetenskapliga artiklarna som finns med i 

problembakgrunden och problemdiskussionen har hämtats från Google Scholar samt 

Worldcat local. Sökord som har använts vid framtagande av artiklar till problembakgrunden 

och problemdiskussionen har bland annat varit: CSR, oil companies, globalization, 

Stakeholder theory, Legitimacy theory, Global Reporting Initiative och Sustainability 

reporting. 

3.5.3   Urvalet av företagen i Afrika 

I Afrika har länder som är rika på naturresurser drabbats av den så kallade resursförbannelsen. 

Innebörden av resursförbannelsen är att de länder rika på naturresurser inte lyckats att 
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använda vinster av oljeexporten till att utveckla samhällen och få ett ökat BNP. De länder som 

lider av fattigdom och är svaga ekonomiskt innan oljan hittas har en väldigt stor risk att fara 

illa av oljeutvinning, då de blir utnyttjade av multinationella företag och regeringar som ser 

till sitt eget intresse (Shaxson, 2007). Detta är ett stort problem i Afrika och har lett till att de 

stora oljeexporterande länderna Nigeria, Angola med flera har drabbats av förbannelsen. Trots 

att länderna har en stor årlig export av olja utvecklas dem inte i den takt som ett land med den 

stora mängd export borde göra. Afrika blir därför ett intressant område att studera då det har 

identifierats stora problem med oljan. Företagen utnyttjar dessa länder för att skapa vinster 

samtidigt måste dock företagen försöka rättfärdiga detta vilket de ofta väljer att göra i 

hållbarhetsrapporter, vilket passar studiens syfte att identifiera skillnader och likheter mellan 

företagen. Trots att företag har en medvetenhet om resursförbannelsen fortsätter de att utvinna 

olja i länderna och tar en väldigt stor del av vinsterna från oljan, utan att tänka på att bidra till 

ländernas välmående.  

 

Oljepolitiken i Afrika är densamma och utsläppskontroller är inte lika hårda som i I-länderna 

(Dowell, Hart, & Yeung, 2000). Hållbarhetsrapporterna som använts i studien är från år 2014 

på grund av att dessa var de senaste rapporterna som företagen utgett. I urvalet av företag som 

utvinner olja sorterades de statligt ägda företagen bort, då statligt ägda företag inte har samma 

relation till intressenter och behov av att legitimera sina aktiviteter. Bekvämlighetsurvalet av 

företagen grundade sig i multinationella företag som utvinner olja i Afrika. Företagen blev 

följande: Shell, Total, Exxon, Eni, Chevron, Repsol, BP, Statoil och OMV Group. Skulle fler 

än 9 företag ingått i studien hade inte kvalitén ökat. 9 specifika företag i Afrika gav studien en 

klar bild av vad företagen tar upp när det kommer till hållbarhetsrapportering. 

Bekvämlighetsurval gjordes vilket innebar att hållbarhetsrapporterna valdes utifrån att de var 

lämpliga för studien och hade en hög tillgänglighet (Holme & Solvang, 1997). 

 

3.6  Metodkritik 

3.6.1   Kritik mot kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden har kritiserats när det kommer till urvalsstorleken i undersökningar 

(Gustavsson, 2004). I studien valdes 9 multinationella oljeföretag i Afrika, vilket var lite 

jämfört med vad det kunde blivit med en kvantitativ ansats. Ett större urval företag hade gjort 

att med en större noggrannhet kunna dra slutsatser om oljeföretagens hållbarhetsrapporter i de 

studerade utvecklingsländerna. Nackdelen med en kvalitativ metod är att det inte går att dra 
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generaliserade slutsatser från undersökningen av hållbarhetsrapporterna. Därmed går det inte 

uttala sig eller dra slutsatser om oljeföretagens hållbarhetsrapporter i andra kontinenter 

(Gustavsson, 2004). En kvantitativ metod med statistiska undersökningar kännetecknar att 

slutsatser kan dras till en hel population. Resultatet från hållbarhetsrapporterna som ingått i 

studien från oljeföretagen är således inte representativa för alla länder och oljeföretag i 

världen (Gustavsson, 2004). 

Ytterligare kritik mot kvalitativ forskning från kritiker som påvisar svårigheten med att 

upprepa studien. Detta kan kopplas till att mycket beror på forskaren där personlighet och 

egenskaper skiljer sig åt (Bryman, 2002) och därför går det aldrig att göra studien exakt 

likadant. Detta kan kopplas till kodningen i denna studie och förmågan att läsa 

hållbarhetrapporter som är utformade på ett annat språk. Risken finns att en likadan 

undersökning får skillnader i resultatet när företagen gör förändringar i sin CSR-policy eller 

innehållet i hållbarhetrapporterna ändras varje år. 

Kritik mot kvalitativ dataanalys har framförallt handlat om att det utgår från alltför 

positivistiska kriterier, vilket kan leda till att validiteten och reliabiliteten blir låg. Kvantitativa 

forskare hävdar att svaren studien kommer fram till inte är vetenskap utan en konstruktion av 

fakta (Anfara jr, Brown, & Mangione, 2002), då det inte går att kontrollera sanningen i de 

undersökta hållbarhetsrapporterna under studiens genomförande. Det innehåll som fanns i 

hållbarhetsrapporterna är det som oljeföretagen säger att dem gör, vilket gör att informationen 

inte gick att säkerhetsställa till 100 procent trovärdig då risken för manipulation finns. 

	  

3.6.2   Kritik mot primära källor 

En aspekt som togs i beaktning vid granskning av hållbarhetsrapporterna är att företagen 

själva har tagit fram dem för intressenterna, det fanns en risk att innehållet i texterna tolkades 

fel och texterna varit inkorrekta. Företagens självbild och det innehåll som fanns i rapporterna 

behövde inte vara sant (Thurén, 1997). Det kan innebära att företagen inte delgav all 

information. Sannolikheten är stor att de endast tar med information som kan stärka företaget. 

Ingen extern part granskar hållbarhetsrapporterna vilket gör att det alltid finns en sådan risk. 

Dock bör inte denna aspekt berört studien, då undersökning av rapporternas innehåll och 

analys gjorde utifrån de skillnader och likheter som gick att identifiera. Som nämnts ovan har 

vi därför valt att granska källorna som kvarlevor/lämningar. Det viktiga är inte verkligheten 

bakom texten, utan hur företagen valt att framställa sina insatser. 
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3.6.3   Kritik mot sekundära källor 

En nyare bok innehåller troligen mer aktuell fakta utan att glömma bort tidigare forskning 

(Ejvegård, 1996). Vid användandet av sekundärkällor finns en risk att det inte alltid går att 

hänföra till ursprungskällan. Detta gör att det för läsaren blir det en tredjehandsuppgift, alltså 

en citering från en artikel där forskaren har citerat från en annan artikel (Nyberg, 2000). Här 

kan ett problem uppstå då det lätt tillkommer fel när en tanke återges i flera omgångar. 

Studien syftar till att hela tiden nå så nära ursprungskällan som möjligt för att möjliggöra en 

stark studie. 

 

Vid användandet av sekundärkällor har det varit noga med att inneha en objektiv roll, då det 

fanns en risk att materialet var vinklat eller propaganda (Ejvegård, 1996). Vid granskning av 

webbsidor var det viktigt att säkerställa materialet så att det inte utgjordes av propaganda eller 

vinklat material. Även i litteraturen fanns risken att författarna bidragit med egna åsikter, då 

en stor del av litteraturen skrivits av författare som är verksamma inom området. Det fanns 

därför en risk att delar av det material som lästs är vinklat ur författarens synvinkel. I 

metodkapitlet användes en del äldre böcker, dock har dessa framförallt använts till att förklara 

allmänt om de olika metoderna. Källorna är fortfarande relevanta då de förklarar allmänna 

begrepp. 

 

Vetenskapliga artiklar är ofta granskade av utomstående forskare innan de publiceras vilket 

gör att de har en hög tillförlitlighet (Ejvegård, 1996). Dock har det hela tiden funnits i 

bakhuvudet att artiklarna kan innehålla egna åsikter, dock anses inte artiklarna haft ett 

budskap som påverkat studien negativt. 

3.6.4   Validitet 

Validiteten beskrivs enligt Ejvegård (1996) som ett mått på hur väl forskare mäter det som 

avses att mätas. Det måste finnas ett tydligt mått som passar till mätmetoden och 

undersökningens syfte för att en hög validitet ska finnas. Denscombe (2004) menar att för 

forskare finns det ingen anledning att ta fram resultat som inte är av korrekt data, först när 

informationen är korrekt blir den giltig. Det är då resultaten återspeglar hur saker och ting är i 

verkligheten. För att stärka validiteten i studien vid ett kvalitativt genomförande, gjordes en 

noggrann genomgång av vilka indikatorer som söktes i innehållet av företagens 

hållbarhetsrapporter. Definitionen av indikatorerna var en viktig aspekt då dessa möjliggjorde 

att rätt data söktes och därmed stärktes validiteten i datamaterialet. Två personer kodade 

innehållet av det kvalitativa materialet från rapporterna, vilket gjordes två gånger för att 
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utesluta att viktig data gick förlorad. Det utformade kodschemat gjorde att studien kunde få 

fram vad företagen fokuserade på för frågor, därmed också urskilja likheter och se skillnader.  

3.6.5   Reliabilitet 

Att mätning sker på rätt sätt inom en metod innebär att det finns en hög pålitlighet i resultatet, 

vilket också säger att det finns en hög reliabilitet. Forskare som exempelvis på nytt testar en 

undersökning med ett identiskt mätinstrument och samma objekt men får väldigt skilda svar. 

Påvisas en risk för en låg reliabilitet (Ejvegård, 1996). Inom forskningen hänvisas ofta 

pålitligheten till resultaten som inte får variera utan måste ge samma resultat. Forskaren måste 

kunna säkerställa att resultaten inte blir påverkade av mätinstrumenten som används leder till 

obalans i forskningsprocessen (Denscombe, 2004). För att försöka möjliggöra stabilitet och 

noggrannhet krävdes att kodningen gjordes på följande sätt: Båda bedömde innehållet av en 

rapport för att sedan jämföra kodningen utifrån de valda indikatorerna från GRI:s riktlinjer. 

Vid skillnader i kodningen fördes en diskussion och en kontroll gjordes för att se om 

kodningen var rätt eller fel. Med detta tillvägagångsätt försökte en stabilitet i kodningen 

uppnås för att eventuellt öka reliabiliteten. (Potter & Levine-Donnerstein, 1999). Då 

bekantskap med hållbarhetsrapporter och kodschema var något nytt för oss, krävdes det att ett 

tydligt kodschema gjordes för de indikatorerna som söktes. Det krävdes också att kunskap 

fanns inom ämnet hållbarhet och begreppet CSR. Först då kunde det på rätt sätt kopplas ihop 

med kodning och mönstren som söktes (Potter & Levine-Donnerstein, 1999).  
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4   CSR i Afrika 
I detta avsnitt får läsaren ta del av tidigare forskning inom CSR i Afrika och vad de afrikanska 

länderna prioriterar gällande CSR-aktiviteter. Resursförbannelsen förklaras i mitten av 

avsnittet tillsammans med de oljerika afrikanska ländernas CSR situation. Avsnittet avslutas 

med hur folkgruppen Ogoni People fick uppleva oljeutvinningen i Nigeria. 

Multinationella företag i Afrika har en väldigt begränsad hållbarhetsrapportering gällande de 

konflikter som råder i områdena. Företagen fokuserar istället på att hjälpa lokalbefolkning 

genom uppbyggnader av skolor och sjukhus (Fig, 2005). Anledningen till detta kan bero på att 

det finns stora intressen av naturresurser som företagen vill införskaffa i dessa områden. De 

vill binda ett socialt kontrakt med samhällen för att få acceptans till oljeutvinning. I studier 

har det framkommit att multinationella företag har visat en god vilja att ingå samarbete med 

icke statliga organisationer och regeringar för att utveckla samhällen. Det finns dock en 

osäkerhet i hur stor grad länderna kan räkna med företagens engagemang när det krävs stora 

insatser (Kolk & Lenfant, 2010). Multinationella företag tenderar att ha en stark 

förhandlingsstyrka då möjligheten för de afrikanska länderna att utvinna resurser på egen 

hand har varit begränsade. De kan undvika hållbara investeringar då lagstiftningen i de 

afrikanska länderna har brister inom miljöområdet (Rwabizambuga, 2007). 

Länder rika på naturresurser tillexempel olja och naturgas tenderar att göra sämre ekonomiska 

resultat samt få en sämre ekonomisk och samhällsutveckling i jämförelse med de resursfattiga 

länderna. Detta kallas “resursförbannelsen” där resursrika länder tenderar att få minskad 

tillväxt, försämrad levnadsstandard och en ökad ojämn fördelning av landets inkomster (Wiig 

& Kolstad, 2010). Fattiga afrikanska samhällen bekymrar sig mer för nuvarande kortsiktiga 

problem som påverkar livssituationen och tänker inte långsiktigt för samhällsutvecklingen i 

landet. Ekonomiska svårigheter och regeringars begränsade budgetar är orsaker till att 

samhällen har fokuserat på sjukhus, sysselsättning och infrastruktur istället för långsiktiga 

investeringar (Kuada & Hinson, 2012). 

Multinationella företag i Afrika har efter år 2002 börjat utföra CSR-aktiviteter för att hjälpa 

lokalbefolkningen genom att erbjuda exempelvis HIV-tester både till anställda och anhöriga 

inom familjer. Regeringar har misslyckats med få ner antalet smittade i Afrika, vilket gjort att 

företagen ser möjligheten att utnyttja detta till sin fördel (Fig, 2005).	  

Angola är den näst största producenten av olja i södra Afrika, trots detta är lever över 70 % av 

befolkning i svår fattigdom (Wiig & Kolstad, 2010). Regeringen i Angola lägger inte någon 
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större vikt av bedöma företagens hållbarhetsrapportering när det kommer till eventuella 

kontrakt och licenser för att få utvinna olja, det har visat sig att de teknologiska och 

ekonomiska faktorerna är viktigare för regeringen. Företag har använt sig av strategisk 

rapportering där de har fokuserat på det som regeringar förväntar sig. De har använt denna 

strategi för att öka chansen att få licenser och kontrakt för oljeutvinning (Wiig & Kolstad, 

2010). Företagens uppförandekod omfattar framförallt innehållsfrågor tillexempel rättigheter 

för arbetstagarna om exempelvis lön, istället för att följa mer specifika frågor om hur 

företagen kan utforma en anpassad CSR-policy som speglar de lokala förhållandena i 

samhället (Kolk & Tulder, 2006). 

Libyen är världens elfte största oljeproducent (Pratten & Mashat, 2009). Innan inbördeskriget 

bröt ut under Muammar al- Gaddafis regi, exporterades 1,6 millioner fat om dagen. Det 8 

månader långa kriget förstörde infrastruktur och gjorde att under år 2011 exporterades 50 000 

fat om dagen (Ali & Harvie, 2013). Flera företag som finns i Libyen har genom CSR- 

aktiviteter hjälpt samhällen där de utvinner olja, dock har detta oftast varit för att minska 

konflikt risken som finns i Libyen. Samtidigt som fokus på de mänskliga rättigheterna har 

minskat (El Kailani, 2012). Kulturella och nationella olikheter påverkar ofta hur företagen 

väljer att redovisa sin hållbarhetsrapportering. Forskning har kunnat påvisa att det inte finns 

någon hög efterfrågan på företagens hållbarhetsrapportering, detta då samhällen inte är 

intresserade av sociala och miljömässiga frågor, utan de är mer oroliga över hur de ska 

överleva på grund av fattigdomen och konfliktrisken som finns i landet (El Kailani, 2012). 

 

Världens sjätte största producent av råolja är Nigeria (Phillips, 2006). Exxon och Chevron är 

de största amerikanska företagen i landet. Multinationella företag har förväntningar från 

intressenter i utvecklingsländerna där de har sin verksamhet, de önskar en utveckling av 

samhällen samt skapande av aktiviteter för att främja välfärd (Eweje, 2007). I Nigeria har 

flera oljeföretag hjälpt till att möjliggöra en förbättring av infrastrukturen. Problemet är att 

lokalbefolkningen vill att företagen ska hjälpa dem med utvecklingsprojekt som driver lokala 

samhällen framåt och skapar en ljusare framtid med en väg ur fattigdomen. Företagen har 

istället utvecklingsprogram för att visa sina intressenter är de är socialt ansvarstagande, 

tillexempel uppbyggnader av skolor och sjukhus i städer. Forskning har visat att det finns ett 

stort gap mellan det som oljeföretagen säger att de gör och vad de egentligen gör för 

samhället (Eweje, 2007).   
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Ogoni People 

Protesterna var under år 1990 stora i landet Nigeria. Protesterna från befolkningen drevs av 

folkgruppen “Ogoni People”, som startade en kampanj mot regeringen i Nigeria och det 

multinationella oljebolaget Shell. Företaget samarbetade med den nigerianska regeringen och 

tjänade flera miljarder på oljeutvinning från området Niger Delta där Ogonis var bosatta. 

Tillslut utbröt en demonstration då Ogonis mark och samhälle hade blivit förstört av Shell och 

regeringen. Vid demonstrationen från Ogoni People tillkallades militären vilket ledde till att 

Ogonis blev dödade eller satta i exil. Detta gjorde att Shell fick ändra om sin CSR- strategi 

och det tog flera år innan de fick utvinna olja i Nigeria igen (Boele, Fabig, & Wheeler, 2001). 

Ogoni People ville ha en rättvis andel av vinsterna från de naturresurser som fanns i den 

regionen där de var bosatta. Dessa vinster skulle hjälpa regionen med att komma på fötter och 

bidra till en förbättrad samhällsutveckling (Obi, 2006). 
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5   Empiri 
I empiriavsnittet presenteras en sammanställning av resultatet från de 9 företagens 

hållbarhetsrapporter som ingick i studien. För att ge avsnittet en tydlig struktur har resultatet 

sammanställts i diagram med en mer fördjupad beskrivande text. Vidare kommer empiridelen 

att delas in i olika förutbestämda kategorier från GRI. Kategorier utgörs av det tema 

indikatorerna tillhör, exempelvis “samhälle”. Under denna kategori finns sedan indikatorerna 

utvecklingsprogram för samhället, korruption och leverantörers påverkan på samhället. 

 

Sättet att presentera resultatet ska ge en god överblick beträffande de skillnader och likheter i 

företagens rapporter jämfört med om endast förklarande text hade använts. Det fullständiga 

kodschemat med förklaringar för varje kategori och indikator hittas i bilaga(1) och resultatet i 

detalj går att hitta i bilaga (2). Ett förslag till att lättare kunna förstå varje diagram och 

innebörden av varje indikator bör bilaga (1) finnas tillhands. Några av indikatorerna från varje 

kategori kommer att lyftas fram i texten under diagrammen vilket innebär att de har ett 

djupare engagemang i Afrika. Detta ger en mer djupgående bild av vilka skillnader och 

likheter det finns mellan företagen.  

5.1  Ekonomiska indikatorer 
I kategorin ekonomiska indikatorer ingår bland annat den minimilön företagen har till de 

anställda. Investeringar i infrastruktur och donationer till lokala projekt i samhället där de har 

sin produktion. Det presenteras även om de tänker på hur klimatförändringar kan påverka 

företagen ekonomiskt och om de gör något för att nå en god ekonomi i framtiden. 

	  

Figur 4:	  Diagrammet visar antalet rapporterade ekonomiska indikatorer från företagen under 

år 2014 
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Indikatorn lokala projekt innebär att företagen investerar i projekt som är viktiga för lokala 

samhällen. Det kan exempelvis vara att bygga religiösa faciliteter, ge barn en säker väg till 

skolan för att undgå de risker som finns. Det är även sådant som de behöver dagligen, 

exempelvis nya vattenbrunnar för att få rent vatten eller framdragning av elektricitet till byar. 

I denna indikator gick det att identifiera en likhet eftersom alla företagen informerade om 

lokala projekt. Shell var ett av de företagen som visade ett större engagemang. De investerar i 

ett projekt i Nigeria som heter “Safe to School - Safe to home”. Vilket har inneburit att barnen 

ska få en säker väg till och från skolan för att undvika olyckor. Exxon visade också ett djupare 

engagemang då de hjälpte lokalbefolkningen i Tanzania med bevattningspumpar för att 

underlätta skötseln av plantage i byar. Eni har gjort donationer till ett projekt som ska 

utveckla lokala samhällen i Kongo ut ur den svåraste fattigdomen och hjälper till med 

byggandet av vattenbrunnar och utbildning till lokalbefolkningen. 

Investeringar i Infrastruktur förklarar om företagen väljer att investera i projekt som gör att 

lokala samhällen utvecklas. Detta kan exempelvis vara att bygga nya vägar, skolor och 

sjukhus. Företagen visade på likheter när de alla rapporterade om investeringar i infrastruktur 

i samhället. Eni var det enda företag som gav ett exempel på hur de har investerat och i 

Nigeria har de byggt bibliotek, utbildningscenter och köpt in skolböcker i utbildningssyfte. 

Förändringar som kan påverka företagen visar om hållbarhetsrapporterna ger information om 

hur intressenter, klimatförändringar och minskning av naturresurser kan påverka företaget 

ekonomiskt. Detta kan vara om tillgången på oljan minskar kraftigt, intressenternas 

efterfrågan på olja sjunker, eller om det sker förändringar i klimatet exempelvis orkaner, 

översvämningar eller jordbävningar vilket kan påverka oljeutvinningen. I denna Indikator 

identifierades en skillnad då 3 av 9 företag hade med detta i sin rapport. OMV, Repsol och 

Statoil valde att redovisa hur klimatet kan påverka dem ekonomiskt. OMV informerar om 

ekonomiska kostnader som kan inträffa vid klimatförändringar. Vid en förändring av klimatet 

kan kostnaderna för koldioxidutsläpp öka samtidigt vilket leder till mer regler kring handel 

med utsläppsrättigheter. Repsol tar upp hur ny lagstiftning kan påverka företaget negativt ur 

en ekonomisk synvinkel. Forskning inom kol och energi har Repsol använt resurser till för att 

inte behöva påverkas lika kraftigt om det skulle bli hårdare utsläppskrav. Statoil tar upp 

möjligheten att utvinna naturgas som en framtida energikälla då en efterfrågeökning av 

naturgas kommer vara väldigt hög vid år 2040 enligt Statoils experter. 
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Indikatorn har företaget en minimilön visar om de anställda på företagen har en lägsta 

ingångslön. I minimilön ingår att de anställda har antingen en marknadsmässig lön eller en lön 

utifrån gällande kollektivavtal. En likhet gick att identifiera då 5 av 9 företag valde att 

rapportera om arbetarnas lön var bestämd efter en lägsta ingångslön eller högre. De 5 

företagen var Shell, Exxon, Repsol, OMV och Eni. 

 

I kategorin ekonomiska indikatorer visade resultatet på likheter i lokala projekt, investeringar 

i infrastruktur och har företaget en minimilön. En skillnad som gick att identifiera i kategorin 

ekonomi var förändringar som kan påverka företagen där 3 av 9 företag uppfyllde denna 

indikator. 

 

5.2  Miljöindikatorer 

I denna kategori beskrivs hur företagen engagerar sig ur ett miljöperspektiv och hur de arbetar 

för att bevara den. Det illustreras även om företagen rapporterar mängden växthusgaser de 

släpper ut i miljön. Läsaren kan också se om företagen arbetar med att skydda den biologiska 

mångfalden i ekosystem. Det finns dock en avsaknad av rapportering kring hur företagen 

arbetar för att förhindra att oljespill sker vid transporteringen av olja. 

	  

Figur 5:	  Diagrammet visar antalet rapporterade miljöindikatorer från företagen under år 
2014 
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Information om utsläpp av växthusgaser valde alla företagen att ta med i sina rapporter. Det 

visades tydligt den mängd och typ av växthusgaser som släppts ut exempelvis koldioxid, 

metangaser eller kväveoxider. Strukturen för att redovisa denna indikator illustrerades med 

hjälp av tabeller i hållbarhetsrapporterna. 

Vattenförbrukning beskriver den mängd vatten företagen använder i sin produktion och om 

medvetenhet kring vattenförbrukningens påverkan på miljö och samhällen visas. 8 av 9 

företag informerade om vattenförbrukningen, vilket gjorde att en likhet kunde identifieras. 

Shell visade på en tydlig medvetenhet hur vattenförbrukning kan påverka miljö och samhälle. 

De informerar att i vattenfattiga områden där de bedriver verksamhet, utvecklar de planer för 

vattenförvaltning. Detta betyder att de bedömer riskerna för tillgången på vatten och 

övervakar sedan vattenanvändningen i riskfyllda områden. Shell arbetar också med lokala 

myndigheter för att öka sin förståelse om vattenförbrukningens påverkan på samhällen. Under 

år 2014 har OMV startat ett projekt som heter Water strategy 2021. Implementeringen 

kommer ske i 3 steg där det finns en kort, medel och en långsiktig planering av 

vattenförbättringar i de områden företaget utför operationer. Det omfattar att minska 

användandet av sötvatten och även förbättra vattnets kvalité i utsatta områden. OMV vill 

samtidigt att nuvarande och framtida vattenförsörjning ska kunna användas till 

lokalbefolkningen i flera generationer. 

Indikatorn Biologisk mångfald visar om företagen arbetar med att skydda den biologiska 

mångfalden. Detta kan exempelvis vara att skydda haven, skogarna och artrikedomen i dessa 

miljöer. I denna indikator identifierades en likhet då alla de utvalda företagen valde att 

informera om detta i sin hållbarhetsrapport. BP visar ett stort engagemang i mexikanska 

golfen från effekterna av den explosion oljeriggen Deepwater horizon lämnade efter sig år 

2010. BP har tillsammans med statliga och federala organisationer tagit fram över 200 

arbetsplaner för att återställa skadade habitat och naturområden. I slutet av år 2014 fanns 54 

pågående projekt med syfte att återställa de skadade områdena vilket har kostat BP 629 

miljoner dollar. De drabbade företagen fick lida av inkomstförluster på grund av incidenten i 

mexikanska golfen där företagen med inkomstkällor från havsfiske eller turism blivit lovade 

ett stort stöd från BP. 

Transportering av olja informerar om företagen väljer att ta upp riskerna vid transporteringen 

av olja och den eventuella påverkan oljespill har på miljön. Risken finns att oljespill kan 

förekomma vilket i de värsta fallen har påverkat miljö och ekosystem kraftigt. 4 av 9 företag 
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valde att rapportera om detta, vilket gjorde att en skillnad kunde identifieras. BP visar en 

djupare förståelse kring riskerna där information om att deras fartyg vid transport av oljan är 

förstärkta med dubbla skrov för att minimera riskerna för oljespill.  

Indikatorn brott mot miljölagstiftning informerar om företagen väljer att rapportera om de har 

brutit mot miljölagar och bestämmelser. 7 av 9 företag har valt att ta med denna information i 

sina hållbarhetsrapporter och en klar likhet kunde identifieras. 

Sammanfattningsvis har likheter i indikatorerna vattenförbrukning, biologisk mångfald och 

brott mot miljölagstiftning identifierats. En skillnad har gått att urskilja från indikatorn 

transportering av olja där 4 av 9 företag informerade om detta. 

5.3  Indikatorer för samhälle 

I kategorin Samhälle går det att utläsa att företagen informerar om utvecklingsprogram för 

samhällen, korruption och leverantörers påverkan på lokala samhällen. 

	  

Figur 6:	  Diagrammet visar antalet rapporterade indikatorer om företagens 
samhällsengagemang under år 2014. 
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projekt för att de ska kunna starta egna företag och få ekonomisk utveckling. Alla de 

undersökta företagen har informerat om hur de arbetar för utvecklingen av lokala samhällen. 

Företagen BP och Exxon visar störst engagemang i denna indikator. BP har startat upp ett 
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200 ungdomar som togs in vid programmets start kunnat vidare utbilda sig på universitet. BP 

har som mål att expandera programmet och ta in 1000 ungdomar de kommande 3 åren. Exxon 

driver ett projekt för att hjälpa kvinnor i Angola, Tchad, Tanzania och Nigeria. Exxon har 

tagit fram bevattningspumpar till kvinnor inom jordbruket för att underlätta transporten av 

vatten till och från vattentillgången. Detta har gjort att produktionen av deras odlingar har 

ökat på senare år. En del av kvinnorna har lyckats öka sin inkomst mer än 5 gånger sedan 

tillgången av bevattningspumparna. 

Indikatorn Korruption informerar intressenterna om företagen nämner något om riskerna med 

korruption i områden de verkar. 8 av 9 företag valde att rapportera om detta. Vilket gjorde att 

en likhet bland företagen gick att identifiera. 

Leverantörers påverkan på samhällen och miljö indikerar om företagen visar en medvetenhet 

kring leverantörernas eventuella negativa effekter på samhället, samt vidtagna åtgärder från 

företagen. Negativa effekter kan exempelvis vara förstörda vägar, att leverantörerna har en 

annan syn på arbetskraften än företagen och barnarbete. 4 av 9 företag hade med denna 

indikator i sin hållbarhetsrapport, här visade Exxon och Eni ett högre engagemang. Exxons 

mål är att upprätta en stark och konkurrenskraftig försörjningskedja. Leverantörerna har i 

vissa regioner bidragit till att detta uppfyllts eftersom kompetens saknats. Program inom 

hälsa, säkerhet och trygghet har därför utvecklats och ska hjälpa lokala leverantörer att 

uppfylla de krav som ställs inom internationella standarder och uppförandekoder. Eni har 

upprättat ett system för kvalitetskontroller av leverantörer. Kontrollerna utgår från 

förutbestämda kriterier och där ingår mänskliga rättigheter, förbud mot minderåriga på 

arbetsplats, samt hälsa & säkerhet som ska uppfyllas av alla Eni:s leverantörer. 

Samhällsindikatorerna från företagen visade likheter i utvecklingsprogram för samhället och 

korruption. En skillnad sågs i leverantörers påverkan på samhällen och miljö där 4 av 9 

företag informerade om denna indikator. 

5.4  Indikatorer för mänskliga rättigheter 
I detta avsnitt redovisas om företagen väljer att informera hur de arbetar för att mänskliga 

rättigheter uppfylls. En frekvent indikator från företagen är krav på mänskliga rättigheter. En 

indikator som lös med sin frånvaro bland företagen var kommunikationen med 

ursprungsbefolkningen.	  
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Figur 7:	  Diagrammet visar antalet rapporterade indikatorer från företagen om mänskliga 
rättigheter under år 2014. 

Krav på mänskliga rättigheter visar om företagen ställer krav på att internationella standarder 

uppfylls inom egna anläggningar och externa leverantörer. Mänskliga rättigheter kan 
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levnadsstandard, hälsovård och utbildning. Alla de undersökta företagen informerade sina 

intressenter om att de ställer krav på mänskliga rättigheter både internt och externt. Eni har 

valt att följa principer från förenta nationernas rekommendationer. Detta har de fört med sig in 

i Moçambique, vilket involverar att de antar sig kontinuerliga förbättringar som ska leda till 

att minimera risken och förebygga händelser som bryts mot dessa. Det ska också ske en 

kontinuerlig övervakning och redovisning av att resultaten förbättras på oljeriggar och 

tillhörande anläggningar, det ska också ske en samstämmig dialog med intressenter och 

experter inom området.  

Indikatorn barnarbete ger intressenterna information om företagen har en nolltolerans mot att 

barnarbete förekommer. 6 av 9 företag nämnde detta i sin hållbarhetsrapport. De företag som 

inte rapporterade om barnarbete var Total, BP, Statoil och Eni. Shell både skriver och visar i 

rapporten att det inte förekommer barnarbete varken inom företaget eller bland dess 

leverantörer. Det går i rapporten utläsa att under år 2005 förkom det 12 % respektive och 38 

% barnarbete. År 2014 var det 0 % för båda. 

Kommunikation med ursprungsbefolkningen visar om företagen väljer att rapportera om 

kommunikation och hänsyn till ursprungsbefolkningen tas vid byggandet av nya 

anläggningar. I denna indikator gick en skillnad att identifiera då endast 3 av 9 företag hade 
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med detta i sin hållbarhetsrapport. Dessa 3 företag var, Shell, Exxon och Chevron. De tre 

företagen rapporterar om att de tar hänsyn till lokal befolkningen då de är medvetna om de 

religiösa platser och den kultur som framförallt finns i Afrikanska byar. Företagen försöker 

mildra de negativa effekterna utvinningen kan ha på byarna. De utbildar även sina anställda så 

att de ska få en bättre förståelse för hur de kan arbeta och samarbeta med lokalbefolkning. 

Resultaten inom kategorin mänskliga rättigheter visar på likheter inom indikatorerna krav på 

mänskliga rättigheter och barnarbete. Det kunde urskiljas en skillnad i kommunikation med 

ursprungsbefolkningen där endast 3 av 9 företag informerade om detta. 

5.5  Indikatorer för sysselsättning och sjukvård 

I diagrammet från kategorin sysselsättning & sjukvård kan det bland annat utläsas om 

företagen hjälper den lokala befolkningen med arbeten för att minska arbetslösheten. 

Företagen informerar också om det erbjuds utbildningar till lokalbefolkningen för att kunna ta 

mer ansvar inom sitt yrke. Diagrammet visar också smittsamma sjukdomar i regioner där 

företagen finns.  

	  

Figur 8: Diagrammet visar antalet rapporterade indikatorer från företagen om sysselsättning 
och sjukvård under år 2014. 
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till för att förbättra hälsa och sjukvård bland lokalbefolkningen. 6 av 9 företag valde att 

rapportera till sina intressenter om detta problem. Exxon är ett av de företag som visat större 

engagemang. I Afrika är malaria en vanlig sjukdom därför har Exxon upprättat ett hälsocenter 
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för att bota människor i Nigeria. Malariaprogrammet startade år 2000 och de har hjälpt till 

med 2,2 miljoner “diagnostik kit” till lokalbefolkningen. Med hjälp av vaccinering och tidig 

identifiering av sjukdomen har ingen anställd sedan år 2007 avlidit i malaria och 2000 

personer har botats. 

 

Utbildning av lokalbefolkningen visar om företagen i sina lokala anläggningar i Afrika väljer 

att vidareutbilda de anställda för att de ska kunna ta mer ansvar och klara mer avancerade 

arbetsuppgifter. Detta kan bidra till att lokalbefolkningen får en bättre levnadsstandard vilket 

kan minska fattigdomen i regionerna. 9 av 9 företag informerade sina intressenter att de 

vidareutbildar lokalbefolkningen. Total har bland annat gett de anställda en utbildning i teknik 

och språk. Shell rapporterar om att de i Nigeria lägger ner mycket tid och pengar på att utbilda 

lokalbefolkningen. 

 

Inom kategorin sysselsättning och sjukvård visade resultaten likheter i smittsamma sjukdomar 

i regionen och utbildning av lokalbefolkningen där den sist nämnda uppfylldes av alla 

företagen. 

 

6   Analys 
I detta avsnitt kommer kopplingar till studiens teoretiska referensram och empiriska kapitel 

göras för att försöka nå syftet med studien. Analysen är upplagd efter teoretiska 

referensramens struktur och analysen kommer ske utifrån de teorier som valts, samt göra 

kopplingar till utformningen av CSR i Afrika. Hänvisningar till det empiriska kapitlet ges 

inte. Läsaren hänvisas därmed till empirin för ytterligare information. 

6.1  Corporate Social Responsibility 
Utifrån studiens resultat och jämförelse med Siegel & McWilliams (2001) går det identifiera 

skillnader och likheter. Siegel & McWilliams (2001) drar slutsatsen att företag utför den 

mängd CSR-aktiviteter som krävs för att maximera vinsten. Företagen bör investera i CSR-

aktiviteter på samma grunder som de gör med alla former av investeringar, vilket är att öka 

vinsten. De undersökta företagen var väldigt bra på att informera intressenter om hur mycket 

pengar de har investerat i infrastruktur, lokalbefolkning och lokala projekt. Variationen 

mellan företagen var hur de valde att redovisa sina resultat. Ett av de undersökta företagen 

Repsol skrev endast i siffror hur mycket de investerat, samtidigt visade företagen Exxon och 
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Eni hur deras investeringar hade hjälpt lokalbefolkningen. Det går inte utifrån de studerade 

företagen att vare sig bekräfta eller motsäga Siegel & McWilliams teori. Oavsett om en del av 

företagen visar på ett större ansvar, går det inte veta om de endast ger ut denna information 

för att maximera sina vinster eller hjälpa samhällen. 

Begreppet Corporate Social Responsibility beskriver Carrol (1991) i sin CSR-pyramid utifrån 

4 grundstenar: ekonomiskt, lagligt, etiskt och filantropiskt ansvar. En del i företagens 

ekonomiska ansvar är att försöka öka lönsamheten och bibehålla en stark konkurrenskraft, 

annars skulle företagen inte finnas kvar på marknaden. Denna nivå utgör grunden i 

pyramiden. En saknad del i företagens hållbarhetsrapporter är företagens val av strategi för att 

fortsätta erhålla vinster och visa en god lönsamhet. Företagens centrala ekonomi har inte 

tagits upp i någon av de studerade rapporterna. Anledningen till detta är att 

hållbarhetsrapporter står för en egen del i företagens utgivna information till intressenter. De 

delar som berör företagens ekonomi kan hittas i företagens årsredovisningar. Detta tyder på 

att de ekonomiska inslagen inte är det mest centrala i företagens hållbarhetsrapport.  

Den andra grundstenen innehåller det lagliga ansvaret företagen förväntas ta utifrån de krav 

som ställs från regeringar och kommuner. Samhällen förväntar att företagen följer 

lagstiftningen i landet och först då skapas det ett socialt kontrakt. Majoriteten av de studerade 

företagen visade att de har fått böter på grund av att de har brutit mot miljölagstiftning. Det är 

svårt att placera in de studerade oljeföretagen i Carrols andra grundsten då majoriteten av 

företagen tar upp brott mot miljölagstiftning. En anledning till detta kan vara att de är 

omedvetna när de genomför aktiviteter och att de faktiskt har brutit mot en lag.  

I Carrols tredje byggsten identifieras etiskt ansvar. Ekonomiskt och lagligt ansvar berör etiskt 

ansvar endast inom lagens råmärken. Denna byggsten beskriver det etiska ansvaret företagen 

tar utöver det lagen kräver. Av de utvalda företagen är det några som lagt större vikt på etiskt 

ansvar exempelvis inom kategorin mänskliga rättigheter där företag som Exxon, Chevron och 

Repsol har visat ett större ansvarstagande. BP, Total, Statoil och Eni har inte visat något större 

engagemang inom denna kategori. Däremot har det etiska ansvaret inom miljö varit något 

företagen har lagt fokus på. Företagen har trots brott mot miljölagstiftning i samband med 

oljeutvinningen, investerat mycket pengar i bevarandet av den biologiska mångfalden. 

Anledningen till detta kan vara att de vill kompensera för skador som sker på miljö och på så 

sätt skapa legitimitet från intressenter. Det går utifrån Carrols teori kring etiskt ansvar 

identifiera både likheter och skillnader bland företagen.  
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I den sista och översta byggstenen ligger det filantropiska ansvaret. Byggstenen behandlar det 

frivilliga ansvar företagen tar när det kommer till finansiella och humanitära förväntningar 

samhället har. Det filantropiska ansvaret genomsyrar rapporterna från de undersökta 

företagen. Donationer till samhällen lyfts fram av företagen där exempelvis uppbyggnader av 

skolor och sjukhus går att identifiera. Likaså lyfts även anställning av lokalbefolkning och 

lokala leverantörer samt investeringar i infrastruktur fram. Filantropiska ansvaret var den 

byggsten företagen informerade mest kring. Detta kan bero på att företagen vill visa att de är 

goda samhällsmedborgare. Då oljeutvinning varken är bra för samhället eller miljön måste de 

skapa legitimitet genom att få acceptans från företagets och samhällets intressenter. 

6.2  CSR Internationellt 
Utifrån de undersökta rapporterna går det inte att avgöra om företagen accepterar CSR-

policyn i de länder och regioner där de utvinner olja. Däremot kan det finnas en koppling till 

indikatorn kommunikation med ursprungsbefolkning. Företagen väljer att undersöka hur 

rådande normer och värderingar ser ut i samhällen. De gör en så kallad förundersökning för 

att se hur lokalbefolkning reagerar vid beslut om nybyggnationer av anläggningar. 

Hållbarhetsrapporterna visar på att Shell, Exxon och Chevron kommunicerar med dem och 

försöker komma fram till gynnsamma lösningar både för samhällen och företagen. Utifrån 

studiens resultat kunde en skillnad identifieras då 6 av 9 företag inte valt att informera om de 

kommunicerar med ursprungsbefolkningen. 

 

6 av 9 företag har utvecklat CSR-aktiviteter för att hjälpa lokalbefolkning med hälsokontroller 

och vaccinering mot malaria och HIV/AIDS. Cramer (2006) menar att samhällen i Afrika ser 

detta som en CSR-aktivitet och därför visar företagen ett engagemang i förbättring av 

sjukvården. I Cramers bok diskuteras även att företagen i sin hållbarhetsrapport ska ta hänsyn 

till lokalbefolkningen och se över de problemområden och sociala behov som finns. I studiens 

empiridel går det utläsa att företagen har visat på ett stort ansvarstagande och hänsyn när det 

kommer till lokalbefolkningen och på vilket sätt de har investerat i sociala behov i Afrika. 

Företagen BP, Shell och Eni hjälper samhällen med skola och utbildning till ungdomar men 

det finns också skillnader i socialt ansvarstagande. Exxon har valt att inrikta sig på att göra en 

insats i att hjälpa befolkningen med sjukdomen HIV/AIDS. De har också ett program för 

kvinnor i flertalet länder i Afrika med syfte att förbättra den ekonomiska utvecklingen och 

öka välfärden för kvinnor. En likhet går att identifiera i Carrols filantropiska ansvar och 
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Cramers teori där de båda säger att hänsyn ska tas till landets lokalbefolkning, vilket stärker 

dessa teorier om företagens position som en god samhällsmedborgare. 

6.3  Globalisering 
De empiriska resultaten från indikatorn utsläpp av växthusgaser visar att företagen är 

medvetna om hur deras agerande påverkar miljön. Företagen rapporterar kring de framtida 

aktiviteter de beslutat att göra för att minska utsläppen. Företagen tar exempelvis upp 

förnybar energi i form av vattenkraft, solceller och naturgas. Trots att multinationella företag 

står för mer än 75 % av världens energiförbrukning, hittas ingen information från företagens 

rapporter om att energiförbrukningen har gått ner på senare år. Istället informerar exempelvis 

Shell att utsläppen har ökat med flera miljoner ton koldioxid, vilket enligt Dowell, Hart, & 

Yeung (2000) är en anledning till att företagen placerar sig i utvecklingsländer. Detta gör att 

de kan bibehålla eller öka sina utsläppsmängder och kan utvidga produktionen till en lägre 

kostnad.  

 

Indikatorn förändringar som kan påverka företagen diskuteras av få företag. OMV, Statoil 

och Repsol tar upp hur de skulle påverkas ekonomiskt, om en mer noggrann miljölagstiftning 

skulle införas i länderna. Företagen informerar intressenter att de investerar i forskning och 

utveckling gällande naturgas och kol. Detta kan tyda på en reservplan från företagen ifall en 

lagändring skulle äga rum. Dowell, Hart, & Yeung (2000) säger att företagen väljer att flytta 

produktionen till utvecklingsländer på grund av bekvämare lagstiftning, vilket gör att de tjänar 

mer pengar. I studien går det se att flertalet av företagen har oljeriggar och anläggningar i 

flera länder i Afrika, där det kan finnas ett samband med de låga miljökraven som finns. Detta 

gör att de får en högre lönsamhet genom att utvinna olja i Afrika istället för andra världsdelar 

där naturresursen kan utvinnas. 

6.4  Intressentteorin 

I studiens informerade de undersökta företagen om deras intressenter. Företagen visade att 

relationer finns med flera olika intressentgrupper utöver aktieägarna, exempelvis samhället, 

regeringen, lokalbefolkning och leverantörer. Detta bekräftar Löhman & Steinholtz (2003) 

påstående att det idag finns flera intressentgrupper med intresse i företagen utöver det 

finansiella som kan påverkas av de beslut företagen tar i utvecklingsländer. Utifrån 

indikatorerna har vikten av att framstå som en god samhällsmedborgare kunnat identifieras 

som en viktig del i hållbarhetsrapporten. Företagen har lagt stort vikt på indikatorer som 

sysselsättning till lokalbefolkning, lokala leverantörer, krav på mänskliga rättigheter och 
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investeringar i infrastruktur. Dessa indikatorer hjälper företagen att visa sina intressenter att 

de tar ett samhällsansvar. En likhet går därför att se mellan resultatet och Löhman & 

Steinholtz (2003) teori.  

 

Skillnad mellan företagen har gått identifiera genom att Statoil och BP visar mindre 

engagemang i flertalet indikatorer än de andra företagen. BP lägger energi och fokus på 

explosionen av Deepwater Horizon och de effekter detta fick på miljö och närområde. BP 

visar i samband med detta vilka åtgärder de gör för att mildra skadorna i drabbade områden. 

Statoil har inte visat något större engagemang i någon av de nämnda indikatorerna. Detta kan 

bero på att deras största utvinningsområde är utanför Norges kust som skapade cirka 80 % av 

företagets intäkter år 2014. Detta kan vara en anledning till att de inte uppfyller kraven för 

lika många indikatorer som de andra företagen. Därför väljer de att engagera sig i utveckling 

som berör Norge som exempelvis forskning inom teknik, industri och naturvetenskap (Statoil, 

2011).  

 

Indikatorn kommunikation med ursprungsbefolkningen väljer 3 av 9 företag att ta med i sina 

rapporter. Utifrån teorin med detta som bakgrund går det säga att det är Exxon, Chevron och 

Shell som försöker göra en ansvarsfull vinstmaximering. De resterande företagen i 

studien inte tagit upp detta och de visar också stora vinster varje år. Enligt Branco & 

Rodrigues (2007) argument gör dessa företag icke ansvarfulla vinster för de väljer att inte 

kommunicera med ursprungsbefolkningen. Den likhet som identifierats är att företagen hela 

tiden strävar efter att tillgodose den stora massans behov och inte de mindre 

intressentgrupperna. Detta kan bero på att pengarna finns i städerna och det är i dessa 

områden företagen vill uppmärksammas. 

 

Lépineux (2005) undersöker intressentteorin utifrån ett globalt perspektiv och delar in 

intressenter i två huvudgrupper samhälleliga och affärsintressenter. Ur de två huvudgrupperna 

delas intressenter in i undergrupper. I samhälleliga intressenter finns exempelvis lokala 

samhällen, media, regeringar och globala samhällen. I affärsintressenter finns exempelvis 

aktieägare, anställda, kunder och leverantörer. Lépineux framhäver i sin artikel att det är 

nödvändigt för företagen att positionera sig både mot det nationella och det globala samhället. 

Av de studerade företagen ser vi att Statoil informerar mycket om vad de gör för att påverka 

det nationella samhället till en bättre hållbar utveckling. Trots att de utvinner olja i Afrika 

avtar fokus mot dessa globala samhällen som resterande företag väljer att informera om. 
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Lépineux menar i sin teori att de viktigaste intressenter för företagen är samhället. I denna 

undersökning har majoriteten av företagen visat på ett stort ansvarstagande när det kommer 

till samhällen som en intressentgrupp. De undersökta företagen rapporterar bland annat att de 

använder lokala leverantörer, investerar i infrastruktur och lokala projekt, har 

utvecklingsprogram för samhället och arbete till lokalbefolkning. Genom att lyfta fram dessa 

indikatorer i sina rapporter önskar företagen framträda som goda samhällsmedborgare. Med 

hjälp av de hållbarhetsrapporter som ingått i studien har det varit möjligt att se hur företagen 

både väljer att engagera sig lokalt och globalt. Detta stärker Lépineuxs teori då företagen i 

denna studie har lagt väldigt mycket fokus på samhällen som en central intressent. 

6.5  Legitimitetsteorin 
Enligt Deegan (2002) har företagen inte någon generell rätt att utvinna naturresurser från 

samhällen eller områden där människor blir påverkade av deras agerande. Först när de 

erhåller legitimitet får de tillstånd av samhället av utvinna resurser. För att företagen ska 

erhålla legitimitet måste de bli accepterade av samhällen intressenter. Detta kan vara genom 

att donera pengar till lokala projekt eller anställa lokalbefolkning och lokala leverantörer. 

Resultatet i studien bekräftar Deegans teori, de undersökta företagens hållbarhetsrapporter 

kopplas hela tiden till att deras aktiviteter ska bidra till samhällsutveckling oavsett om de 

diskuterar biologisk mångfald eller möjliggörandet av tillgång till att utbilda sig, ska allt de 

gör leda till ett bättre samhälle. Skillnader har identifierats i hur djupgående företagen väljer 

att informera om sina aktiviteter. Shell och BP har varit bra på att informera om sina 

aktiviteter för samhällen och miljön. Detta kan bero på Brown & Deegans (1998) teori. De 

säger att företag har en tendens att öka sin hållbarhetsrapportering när företagets legitimitet är 

i fara. Risken finns att företagens legitimitet försvinner när samhällen får information om hur 

företagens aktiviteter har skadat miljöer och samhällen. Shell har fått mycket kritik för sin 

oljeutvinning i Nigeria där ursprungsbefolkningen tog stor skada. I deras hållbarhetsrapport 

har det gått att identifiera mycket projekt i just Nigeria vilket kan bero på att de vill vinna 

tillbaka den legitimitet som förlorades när lokalbefolkningens miljöer blev förstörda (Boele, 

Fabig, & Wheeler, 2001). BP har sedan oljeplattformen Deepwater Horizon exploderade 

blivit dömda att betala stora skadestånd till amerikanska regeringen och lokalbefolkning runt 

mexikanska golfen som förlorade sina inkomstmöjligheter inom havsfiske och turism. De har 

anlitat naturorganisationer för att kunna återställa havsmiljöerna. I sin hållbarhetsrapport är 

detta något BP lägger väldigt mycket energi på att förklara och visa på allt bra de har gjort i 

området efter katastrofen. 
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I studiens empiridel har det gått identifiera olika kategorier exempelvis ekonomi, miljö, och 

samhälle. Clarke och Gibson-Sweet (1999) menar på att företagen använder sig av flera olika 

kategorier i sin hållbarhetsrapport för att skapa legitimitet. De säger även att företagen 

använder CSR och hållbarhet för att skapa legitimitet och visa för intressenter att kraven från 

samhällen följs. Detta resonemang är en mer kritisk synvinkel mot hållbarhet, utifrån 

resultaten är det svårt att säga om detta stämmer. Fördelen multinationella oljeföretag har är 

att oljan är en naturresurs länder behöver och därför kommer en hög efterfrågan kvarstå 

oavsett om företagen agerar ansvarsfullt eller inte. Trots att deras legitimitet skadas behöver 

människor fortfarande olja vilket gör att de kan fortsätta bryta mot miljölagstiftning och skada 

samhällen.  

 

En tydlig koppling till legitimitetsteorin och modellen från Gary O´Donovan kan göras utifrån 

det presenterade resultatet. Modellen från figur 3 beskriver ett legitmitetsgap i mitten. 

Samhällens förväntningar från företagen finns i den vänstra cirkeln. Företagens värderingar 

och agerande finns i cirkeln till höger. Modellen kan kopplas till alla de studerade företagen i 

studien. Lokala donationer, bevarande av biologisk mångfald och samhällsutveckling är några 

av indikatorerna företagen tar upp i sin hållbarhetsrapportering. De visar inom dessa 

indikatorer på ett djupare engagemang och det kan bero på samhällens förväntningar. 

Företagen försöker fullfölja förväntningarna och önskemålen, därmed kan de undvika ett 

eventuellt legitmitetsgap mellan dem och samhällen. Det medför att företagens agerande 

därför är likvärdigt med samhällens förväntningar och tillsammans kan de utgöra en 

gemensam cirkel och erhålla legitimitet.  

 

I företagens hållbarhetsrapporter är den andra strategin från Brown & Deegan (1998) väldigt 

förekommande. Den innebär att företagen ska förändra synen intressenter har på företagen, 

utan att själva ändra sitt verkliga beteende. Utifrån hållbarhetsrapporterna ser företagens 

aktiviteter likadana ut i sättet att utvinna olja. När rapporterna studerades var det svårt att tyda 

hur oljan skadar miljön. Den information intressenter tilldelas är väldigt fåordig och enkel. De 

får bara reda på hur mycket växthusgaser som släppts ut och hur mycket böter företagen 

erhållit under året. Det finns ingen information varifrån eller varför dessa böter har uppstått. 

Företagen informerar sällan om oljeutvinningens skada på miljön, istället får intressenter veta 

vad de gör för att skydda miljöer vilket ska avleda den misstänksamheten om eventuella 

skador. Företagen får legitimitet från intressenter som kan förknippa de aktiviteter företaget 
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gör för miljön till något positivt. Förmodligen blir skadan större på miljö och samhälle än den 

förbättring företagen försöker åstadkomma. Med hjälp av hållbarhetsrapporten kan företagen 

själva välja innehållet och vill förmedla för budskap till sina intressenter. Detta har lett till att 

det är mycket fokus på det positiva de gör för samhälle och miljö och lite information om den 

negativa påverkan företagen har. En klar likhet har därför kunnat identifieras då inget företag 

skiljer sig i hur de väljer att rapportera och vad de väljer att skriva mycket respektive lite om. 

6.6  	  CSR i Afrika 

Företagen gör insatser genom att hjälpa lokalbefolkningen med uppbyggnader av skolor och 

sjukhus. Indikatorn investeringar i infrastruktur gör att en likhet till tidigare forskning kunde 

identifieras där företagen valde att berätta om investeringar i infrastruktur. Från rapportens 

empiridel går det utläsa att endast Eni hade fördjupat sig och berättat om de investeringarna 

som gjorts för befolkningen. Nya skolböcker och ett nytt bibliotek var några av de bidrag Eni 

gjort. Utifrån Figs (2005) teori går det se likheter från empiridelen. Intressenterna får svårt att 

veta vart de investerade pengarna tar vägen då det inte finns någon information om detta i 

rapporterna. Den utgivna informationen är att de har investerat i infrastruktur och lokala 

projekt. Kolk & Lenfant (2010) skriver i sin artikel att det finns en stor osäkerhet i hur stor 

grad länderna kan räkna med företagens engagemang när det krävs stora insatser. 

Ovanstående analys styrks av denna tidigare forskning, då flera av företagen i sin 

hållbarhetsrapport inte visar på något större engagemang, utan de informerar ytligt vad de gör 

för samhället. 

 

Enligt Fig (2005) så har CSR-aktiviteter från multinationella företag ökat från år 2002 i 

Afrika. De har framförallt gett en hjälpande hand till befolkningen med att diagnostisera 

malaria och HIV/AIDS på uppstartade hälsocenter. Av de studerade oljeföretagen är det 6 av 

9 företag som nämner att de gör en insats mot att bekämpa sjukdomarna. Det finns en 

möjlighet att andra multinationella företag i Afrika har gjort insatser inom HIV/AIDS och 

därför har inte oljeföretagen prioriterat detta utan istället gjort insatser inom andra sjukdomar 

som Malaria och Ebola. Statoil är ett av företagen som inte nämner denna indikator i sin 

hållbarhetsrapport. En anledning till detta kan vara att Statoil utvinner sin största mängd olja 

utanför Norges kust och prioriterat andra CSR-aktiviteter exempelvis forskning inom teknik, 

industri och naturvetenskap som nämnts tidigare i uppsatsen. Av de 6 företagen som uppfyller 

indikatorn smittsamma sjukdomar i regionen så skiljde sig Exxon från de andra genom att de 
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informerade hur de hjälper befolkningen mot malaria i Afrika. De resterande 5 företagen 

visade på ett engagemang, men utanför kontinenten.  

 

Företagen Shell, Exxon och Chevron uppfyllde kraven för indikatorn kommunikation med 

ursprungsbefolkningen där de utvinner olja. De tre företagen har investerat flera miljarder 

dollar i anläggningar och pipelines i landet. Efter skandalen med ”Ogoni People” var Shell 

tvungna att se över sin hållbarhetsrapportering och fokusera mer på samhällen och 

lokalbefolkning. Detta kan vara en anledning till att de skriver om kommunikation med 

ursprungsbefolkningen då de vill visa för sina intressenter att de lärt sig av sina misstag. 

Framförallt Exxon och Shell skriver mycket i sina rapporter om Nigeria och vilka CSR-

aktiviteter de gör i landet. Det går se ett samband mellan vad de väljer att fokusera på i sina 

respektive hållbarhetsrapporter och vad den tidigare forskningen säger. En anledning till att 

företagen Exxon och Chevron uppfyller denna indikator är att de kan varit medvetna och 

studerat de misstag Shell gjorde i början på 90-talet. För att erhålla legitimitet har de valt rikta 

sina CSR-aktiviteter mot samhällen och lokal befolkning. De vet sedan tidigare hur illa dem 

behandlades och därför vill företagen inte begå samma misstag som Shell. Med detta 

tillvägagångsätt kan de fått ett förtroende från Nigerias befolkning och kan fortsätta det 

lyckade arbetet de gjort med sina pipelines för att kunna importera stora mängder fat olja om 

dagen till USA. 
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7   Slutsats 
I uppsatsens sista avsnitt drar vi slutsatser kring det material som har analyserats. Vi börjar 

med en återblick på uppsatsens syfte och forskningsfrågor för att läsaren lättare ska få en 

förståelse för de slutsatser som gjorts. Läsaren får först ta del av svaren på forskningsfrågorna 

sedan ta del av de slutsatser som gjorts utifrån de valda teorierna. Slutligen ger vi en 

sammanfattande slutsats för de studerade företagen innan vi till sist ger förslag till vidare 

forskning inom området. 

7.1  Uppsatsens syfte och forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen har varit att se vilka skillnader och likheter det finns i multinationella 

oljeföretags hållbarhetsrapportering i Afrika. Följande forskningsfrågor har ställts för att 

besvara syftet: 

1.   Vilka frågor fokuserar multinationella oljeföretag i Afrika på? 

2.   Vilka skillnader kan vi identifiera? 

3.   Vilka likheter kan vi identifiera? 

7.2  Vilka frågor fokuserar multinationella oljeföretag i Afrika på? 
Vi har sett att företagen i studien fokuserar framförallt på frågor som berör samhällen. 

Exempelvis indikatorer som utbildning till lokal befolkning, investeringar i infrastruktur, 

utvecklingsprogram för samhället och lokala projekt. Här har vi kunnat se ett djupare 

engagemang i Afrika från flertalet av företagen, exempelvis Shell som har visat ett djupare 

engagemang i lokala projekt. 

7.3  Vilka skillnader kan vi identifiera? 

De skillnader vi såg var i förändringar som kan påverka företagen, transportering av olja, 

leverantörers påverkan på samhällen och miljö och kommunikation med 

ursprungsbefolkningen. Här har vi kunnat se ett djupare engagemang från företagen Shell, 

Exxon och Chevron som alla kommunicerar med ursprungsbefolkningen i Afrikanska byar. 

7.4  Vilka likheter kan vi identifiera? 

De likheter vi kunde identifiera var lokala projekt, investeringar i infrastruktur, har företaget 

en minimilön, utsläpp av växthusgaser, vattenförbrukning, biologisk mångfald, brott mot 

miljölagstiftning, utvecklingsprogram för samhället, korruption, krav på mänskliga 

rättigheter, barnarbete, smittsamma sjukdomar i regionen och utbildning av 

lokalbefolkningen.  
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7.5  Corporate Social Responsibility 

Utifrån studiens resultat går en likhet att identifiera där interna regelverk och 

uppförandekoder prioriteras framför internationella regelverk som GRI. En slutsats från 

studien är att företagen prioriterar etiskt ansvar olika. Mänskliga rättigheter har prioriterats 

olika av företagen vilket beror på företagens historik med afrikanska samhällen. Företag som 

Exxon, Chevron och Shell utmärker sig i denna kategori. Däremot har vi kunnat identifiera en 

likhet i miljöansvaret då alla företag har informerat om investeringar för bevarandet av den 

biologiska mångfalden. Oljeföretagen visar en strävan att framstå som goda 

samhällsmedborgare genom att de informerar om sysselsättning till lokalbefolkning, 

donationer ges till samhällen och investeringar i infrastruktur. Utifrån vår undersökning har vi 

kommit fram till att oljeföretagen framförallt använder hållbarhetsrapportering som ett 

kommunikationsverktyg, för att visa att de har en ansvarsfull verksamhet. Den mest centrala 

likheten vi har identifierat är det filantropiska ansvaret som speglas från alla företagens 

hållbarhetsrapporter. 

7.6  	  CSR Internationellt och Globalisering 

I vår studie har vi kunnat identifiera en klar likhet i hur företagen väljer att utföra sin 

hållbarhetsrapportering. Samarbete sker regionalt, lokalt och globalt, fokus från företagen har 

framförallt varit på lokala samhällen. Företagen har valt att hjälpa till med de mest centrala 

problemen för samhällen. I Afrika har detta framförallt varit infrastruktur, sjukvård och 

sysselsättning. Företagen har hjälpt till med uppbyggnader av vägar och gett anställning till 

lokalbefolkningen. Hälsokontroller är ett högt prioriterat problem bland lokalbefolkning i 

flera länder i Afrika. Vi har med detta som bakgrund kunnat dra slutsatsen att företagen 

anpassar sin hållbarhetsrapportering efter denna intressentgrupp.  

 

Flera företag har i sin hållbarhetsrapport informerat om att utsläppen har ökat under år 2014. 

En ökning av utsläppen påverkar de lokala samhällen negativt där utvinningen sker och 

förstör miljöer på lång sikt. För att kunna få acceptans från intressentgrupper har de studerade 

företagen valt att utföra CSR-aktiviteter till samhällen för att få kompensation från 

föroreningarna som blir av företagens verksamhet. 

7.7  	  Intressentteorin 

Utifrån empiridelen har vi kunnat dra slutsatsen att indikatorer som påverkar samhällen 

positivt exempelvis investeringar i infrastruktur och lokala projekt är centrala i företagens 
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hållbarhetsrapporter. Detta beror på att de studerade företagen är främlingar för 

lokalbefolkning när produktionen flyttas till de afrikanska länderna. För att få vara kvar och 

utvinna olja måste de skapa och utveckla en bra relation med lokala samhällen och regeringar 

vilket de gör genom investeringar i infrastruktur och hjälper till med lokala projekt.  

7.8  Legitimitetsteorin 

Vi har sett att legitimitet är viktigt för företagen. Detta för att oljebranschen är väldigt 

kontroversiell och gör stora skador på miljön. De slutsatser vi kan dra från analysen är att 

företagen behöver och måste få acceptans från sina intressenter och därför ser vi en stor 

anpassning i hållbarhetsrapporterna. Företagen har framförallt valt att vända sig till 

samhällens intressenter för att erhålla acceptans och legitimitet. Detta kan bekräftas med 

indikatorerna infrastruktur, lokala projekt, utvecklingsprogram för samhället och 

sysselsättning till lokalbefolkning som alla företagen uppfyller. 

7.9  CSR i Afrika 

I lokala samhällen har alla företagen hävdat att de har visat ett stort engagemang. Däremot var 

det bara 3 av 9 företag som kommunicerade med ursprungsbefolkningen. Dessa företag var 

Shell, Exxon och Chevron som är stora exportörer av olja från Nigeria. Befolkningen i landet 

har fått lida väldigt mycket på grund av oljeutvinningen. Ett samband vi ser är att dessa tre 

företag utvinner mest olja från Nigeria också väljer att informera intressenter om 

kommunikation med ursprungsbefolkning i sina hållbarhetsrapporter. Vi tror de väljer att 

nämna detta för att skapa legitimitet från den nigerianska befolkningen och vill visa att de är 

goda samhällsmedborgare. En ytterligare skillnad vi har sett är att Exxon är det enda företag 

som visar på ett djupare engagemang i att hjälpa befolkningen i Afrika med malaria. De 

resterande företagen som uppfyllde indikatorn visade detta men utanför kontinenten. Vårt 

resultat skiljer sig från tidigare forskning som säger att multinationella företag engagerar sig i 

sjukdomar som finns i Afrika. 

 

Den allmänna slutsats vi kan dra från de studerade oljeföretagen i Afrika är att de engagerar 

sig mycket i lokala samhällen. Resultatet stämmer överens med tidigare forskning som visar 

på att samhällen vill ha hjälp med sysselsättning och infrastruktur som är de kortsiktiga 

problem som prioriteras. Utifrån vårt resultat har vi kunnat se att företagen tillfredsställer 

dessa krav från intressentgrupper för att skapa legitimitet och goda relationer.  
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Så länge som företagen fortsätter att rättfärdiga sin oljeutvinning genom att ge stöd till 

samhällens kortsiktiga problem, kommer de berörda länderna inte komma ur 

resursförbannelsen. För att detta ska kunna ske måste långsiktiga investeringar göras, annars 

kommer de oljerika afrikanskaländerna vara kvar i fattigdom. 

7.10 Förslag till vidare forskning 

För att kunna föra forskningen inom hållbarhetsrapportering framåt hade vi gärna sett en 

liknande studie som denna. Istället skulle en framtida studie vara att titta på sanningshalten i 

företagens hållbarhetsrapporter och om det företagen informerar stämmer överens med deras 

verkliga agerande. Efter den här studien tror vi att företag kan använda den här uppsatsen för 

att förstå vikten av att visa sina intressenter hur de arbetar med hållbarhet och vad de gör för 

att ta ansvar mot samhällen och miljö. Företag som önskar bli multinationella och starta 

verksamhet i Afrika kan använda denna uppsats för att vad afrikanska samhällen önskar att 

företagen bidrar med, exempelvis investeringar i infrastruktur. 

Vi har i denna studie betraktat skillnader och likheter mellan multinationella oljeföretags 

hållbarhetsrapportering i Afrika. Våra förslag till vidare forskning är: 

Ø   Utföra en studie med samma forskningsfrågor med alla multinationella oljeföretag i 

Afrika för att se om avvikelser skulle uppkomma gentemot vår studie. 

Ø   Utföra en studie med samma forskningsfrågor inom flera branscher i Afrika för att 

undersöka om det existerar skillnader och likheter mellan branscher. 
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Bilagor 
I. Förklaringar av indikatorer 
	  
Förklaringar av indikatorer för varje kategori 
 
Ekonomiska indikatorer 

Kod 
Vad vi väljer att benämna koden Kort förklaring av innebörden av koden  

E1 Donationer till organisationer Har företagen donerat pengar till välgörenhet 
och icke statliga organisationer.  

E2 Förändringar som kan påverka 
företagen 

Ger företagen information om hur 
intressenter, klimatförändringar och 
minskning av naturresurser kan påverka 
företaget ekonomiskt. 

E3 Investeringar i infrastruktur  Nämner företagen om de investerar i 
infrastruktur i de lokala samhällena. 

E4 Lokala projekt Väljer företagen att investera i projekt som 
är viktiga för det lokala samhället. 

E5 Minimilön Nämner företagen att de anställda har en 
minimilön. 

E6 Lokala leverantörer Väljer företagen att använda sig av lokala 
leverantörer. 

E7 Intressenter Nämner företagen sina intressenter. 
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Miljöindikatorer 

Kod 
Vad vi väljer att benämna 
koden 

Kort förklaring av innebörden av 
koden  

M1 Materialförbrukning Väljer företagen att rapportera den totala 
mängd materialförbrukning för sin 
produktion. 

M2 Återanvändning av material  Rapporterar företagen om andelen 
material som återanvänds i produktionen. 

M3 Icke förnybar energi  Redovisar företagen hur mycket icke 
förnybar energi som används och vilken 
typ av energi som används, tex bränsle, 
elektricitet. 

M4 Förnybar energi Redovisar företagen om de använder sig 
av förnybar energi eller att de kommer 
börja använda sig av det, tillexempel 
vindkraft och vattenkraft. 

M5 Vattenförbrukning Rapporterar företagen hur mycket vatten 
som används vid produktion, och visar de 
en medvetenhet kring 
vattenförbrukningens påverkan på miljö 
och samhälle. 

M6 Produktionens påverkan på miljön  Rapporterar företagen hur deras 
produktion påverkar vattendrag och 
ekosystem. 

M7 Biologisk mångfald Redovisar företagen vad de gör för att 
skydda den biologiska mångfalden. 

M8 Utsläpp av växthusgaser Väljer företagen att rapportera om den 
mängd växthusgaser som släpps ut 
exempelvis, koldioxid och metangas. 

M9 Farligt avfall Redovisar företagen den mängd farliga 
avfall som rinner ut och påverkar miljön 
exempelvis olja och kemikalier. 

M10  Brott mot miljölagstiftning  Redovisar företaget böter och sanktioner 
för brott mot miljölagstiftning och 
bestämmelser. 

M11 Transportering av olja Redovisar företagen om de risker och 
eventuella påverkan transportering av olja 
kan ha på miljön.  
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Samhällsindikatorer 

Kod 
Vad vi väljer att benämna 
koden 

Kort förklaring av innebörden av 
koden  

SE 1 Utvecklingsprogram för 
samhället 

Rapporterar företagen om vad de gör för 
att utveckla det lokala samhället och 
uppfylla deras behov. 

SE 2 Korruption Nämner företagen något om riskerna 
med korruption i områden de verkar.  

SE 3 Leverantörers påverkan på 
samhälle och miljö  

Nämner företagen leverantörernas 
negativa effekter på samhällen och miljö. 

	  
Indikatorer för mänskliga rättigheter 

Kod 
Vad vi väljer att benämna 
koden 

Kort förklaring av innebörden av 
koden  

MR 1 Krav på mänskliga rättigheter Ställer företagen krav på att mänskliga 
rättigheter uppfylls både internt och 
externt. Exempelvis inom egna fabriker 
och externa leverantörer. 

MR 2 Diskriminering Nämner företagen diskriminering och 
väljer de att motarbeta det. 

MR 3 Barnarbete 
Nämner företagen om barnarbete 
förekommer på fabrikerna eller bland 
leverantörerna och gör de något för att 
förhindra detta.  

MR 4 Tvångsarbete Nämner företagen tvångsarbete och väljer 
de att motarbeta det. 

MR 5 Kommunikation med 
ursprungsbefolkningen 

Väljer företagen att rapportera hur de 
kommunicerar med dem och om hänsyn 
till ursprungsbefolkningen tas i beaktning 
vid upprättande av nya fabriker.  
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Indikatorer för sysselsättning och sjukvård 

Kod 
Vad vi väljer att benämna 
koden 

Kort förklaring av innebörden av 
koden  

S1 Sysselsättning till 
lokalbefolkningen 

Anställer företagen från lokalbefolkning i 
områdena de utvinner olja. 

S2 Avtal för de anställda Väljer företagen att redovisa om de 
anställda på företaget får förmåner, 
exempelvis sjukvård, pension och 
livförsäkring. 

S3 Skador och sjukdomar relaterade 
till arbetet  

Ger företaget ut information om skador 
och sjukdomar som kan förknippas till 
arbetsplatsen.  

S4 Antal dödsfall Rapporterar företagen om det har skett 
några arbetsrelaterade dödsfall. 

S5 Smittsamma sjukdomar i 
regionen  

Rapporterar företagen om de sjukdomar 
som finns i regionen där de har sin 
produktion och hjälper de till att förbättra 
hälsan för lokalbefolkningen. 

S6 Utbildning av lokalbefolkningen Väljer företagen att vidareutbilda 
lokalbefolkningen.  
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II. Sammanställning av resultat 
 
Resultat för multinationella oljeföretag i Afrika  
 
Ekonomi 

  
FTG Shell  Total  Exxon Chevron Repsol Statoil OMV BP ENI 

Kod                     

E1   x x x x x x   x   

E2           x x x     

E3   x x x x x x x x x 

E4   x x x x x x x x x 

E5   x   x   x   x   x 

E6   x x x x x   x x x 

E7   x x x x x x x x x 

 
Miljö 

  FTG Shell  Total  Exxon Chevron Repsol Statoil OMV BP ENI 
Kod                     
M1           x x       
M2   x x x x x   x   x 
M3   x   x x x   x   x 
M4   x x   x x x x x x 
M5   x x x x x x x   x 
M6   x x x x x x x   x 
M7   x x x x x x x x x 
M8   x x x x x x x x x 
M9   x x x x x x x x x 
M10       x x x x x x x 
M11           x x   x x 
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Samhälle 

	  	   FTG	   Shell	  	   Total	  	   Exxon	   Chevron	   Repsol	   Statoil	   OMV	   BP	   ENI	  

Kod	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

SE1	   	  	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	  

SE2	   	  	   x	   x	   x	   	  	   x	   x	   x	   x	   x	  

SE3	   	  	   x	   	  	   x	   	  	   x	   	  	   	  	   	  	   x	  

 
Mänskliga rättigheter  

	  	  
FTG	   Shell	  	   Total	  	   Exxon	   Chevron	   Repsol	   Statoil	   OMV	   BP	   ENI	  

Kod	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

MR1	   	  	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	  

MR2	   	  	   	  	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   	  	   x	  

MR3	   	  	   x	   	  	   x	   x	   x	   	  	   x	   	  	   	  	  

MR4	   	  	   x	   	  	   x	   x	   x	   	  	   x	   	  	   	  	  

MR5	   	  	   x	   	  	   x	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

 
Sysselsättning och Sjukvård 

  FTG Shell  Total  Exxon Chevron Repsol Statoil OMV BP ENI 

Kod                     

S1   x x x x x x x x x 

S2     x x   x x x x x 

S3   x x x x x x x x x 

S4   x x x x x x x x x 

S5       x x x   x x x 

S6   x x x x x x x x x 
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III. Länkar till företagens hållbarhetsrapporter 
 
Hållbarhetsrapporterna studien utgått ifrån inklusive riktlinjer från GRI 
 
Shell 
http://reports.shell.com/sustainability-report/2014/servicepages/welcome.html 

Total  
http://www.total.com/en/investors/institutional-investors/publications/annual-publications  

Exxon 
http://corporate.exxonmobil.com/en/community/corporate-citizenship-

report/stakeholders/managing-sustainability-issues 

Chevron   
https: www.chevron.com/corporate-responsibility/reporting 

Repsol   
https://www.repsol.com/es_en/corporacion/responsabilidad-corporativa/como-lo-

hacemos/informes-responsabilidad-corporativa/	  

Statoil 
http://www.statoil.com/en/NewsAndMedia/News/2015/Pages/19Mar_Annual_report_2014.as

px 

OMV 
https://www.omv.com/portal/01/com/omv/OMV_Group/sustainability/Sustainability_Report/!

ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLNDSxNjIwNjCz9jYJMDTyNfT1d3CzcjN2

9DPSDU_P0C7IdFQESMXYB/ 

BP 
http://www.bp.com/en/global/corporate/sustainability/reporting/sustainability-

report/sustainability-report-archive.html 

 
ENI 
http://www.eni.com/en_IT/sustainability/sustainability.shtml 

G4 riktlinjer 
https: www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx 

”Reporting Principles and Standard Disclosures” (Sida 48-80)  
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IV. Individuella reflektioner 
	  

Eric Berglund 

Under vårterminen har examensarbetet varit väldigt lärorikt när vi både har gått igenom svåra 

djupa dalar, tagit oss förbi dessa och slutligen nått målet på toppen. Både jag och Richard har 

fått lösa problem som uppstått och dessa har varit viktiga att lösa för ett fortsatt effektivt 

arbete med uppsatsen. Det har varit väldigt intressant att arbeta självständigt under våren för 

att nå en examen i företagsekonomi vilket har varit det stora målet. På vägen har vi fått ett 

oerhört bra stöd från vår handledare vilket gjort att vi har kommit i rätt tankebanor, vilket 

gjort att vi har lyckats att nå ett bra resultat med en nivå på uppsatsen som vi önskat. 

Skrivprocessen har skötts av både mig och Richard. Vi kompletterade varandra bra eftersom 

vi har olika styrkor som vi använt oss av. Båda har hållit i taktpinnen men olika mycket i 

uppsatsens delar för att skrivandet skulle bli effektivt och gå framåt. 

När urvalet av företag och världsdelar skulle göras kändes det först som att vi utan problem 

kunde titta på alla kontinenter och flera oljeföretag. Sedan kom problem upp med att det idag 

tillexempel finns statliga oljeföretag vilket gjorde att de valda teorierna vi utgick ifrån inte var 

relevanta för vår studie. Vi tog oss igenom detta problem genom att avgränsa studien till 

Afrika och de multinationella oljeföretagen som utvinner olja på denna kontinent. Denna 

tidiga avgränsning som gjordes till endast en kontinent och de 9 företagen i studien blev 

nyckeln till att nå ett bra resultat med hög kvalité.  

På förhand innan vårterminen började trodde inte jag att mitt examensarbete skulle handla om 

CSR och hållbarhetsrapporters skillnader och likheter. Det var först efter att vi på 

ekonomprogrammet läste kursen CSR som det skapades mer intresse kring ämnet. Att studera 

hållbarhetsrapportering hos multinationella oljeföretag har varit roligt och inspirerande. 

Framförallt att se hur företagen genom sitt engagemang i hållbarhetsrapporter försöker 

rättfärdiga oljeutvinningen i Afrika. 

Till sist vill jag tacka min vän och kollega Richard Källström. Han har varit ett perfekt 

bollplank och vi har kompletterat varandra väl med ett bra samarbete. Vi har kunnat 

genomföra diskussioner, ta gemensamma beslut och samtidigt hålla humöret uppe när det 

varit stressiga och intensiva perioder under våren. 
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Richard Källström 

CSR och olja är just nu ett väldigt aktuellt ämne, därför tyckte vi att det vore ett intressant 

ämne att undersöka. Innan vi började skriva uppsatsen hade jag inte mycket kunskaper inom 

detta ämne vilket har gjort att mina kunskaper inom området har utvecklats rejält. Vi har fått 

uppleva både med och motgångar vilket har gjort att vi fått en bra förmåga att hela tiden 

arbeta oss framåt. När vi har haft problem som varit för svåra att lösa har vi tagit hjälp av vår 

handledare för att kunna uppnå en så bra uppsats som möjligt.  

 

Skrivprocessen har skötts likvärdigt från båda sidorna. Där vi har kompletterat varandra vid 

skrivandet och läst igenom och skrivit om fler gånger innan vi har varit nöjda med ett stycke. 

Jag upplever att vi båda hela tiden har fört studien framåt och det har inte funnits någon 

prestige i att ändra det den andra skrivit.  

 

Vi hade i början av skrivprocessen problem att hitta rätt metod. Ett tag var vi inne på att 

kombinera kvalitativ och kvantitativ metod vilket inte kändes bra. Efter överläggning med 

handledaren kom vi fram till att det bästa för studien vore att enbart rikta in oss på en 

kvalitativ studie. Däremot gick det väldigt bra för oss att gå från problembakgrund och 

problemdiskussion till syfte då vi tidigt visste vad vi ville undersöka. En kvalitativ studie 

passade mig bra då jag personligen inte tycker att jag har de statistiska kunskaperna som krävs 

för att göra en kvantitativ analys.  

 

Att på ett effektivt sätt insamla och analysera relevansen av vetenskapliga artiklar har varit en 

av våra starkare sidor. Vi har snabbt kunnat samla in det vi har sökt och har på så sätt inte haft 

några problem med att hitta relevanta källor. Detta har gjort att studien aldrig stannat upp utan 

vi har hela tiden arbetat oss framåt. Min språkliga kvalité och att kunna skriva på ett 

akademiskt sätt är en av de saker som utvecklats hos mig under uppsatsskrivandet. Även att 

kunna identifiera och formulera ett syfte med relevanta forskningsfrågor för att kunna svara 

på syftet har utvecklats.  

 

Till sist vill jag tacka min tacka min arbetspartner Eric Berglund som under hela uppsatsen 

har varit ett bra stöd och alltid varit positiv till skrivandet. Jag tycker vi har kompletterat 

varandra mycket väl. 

	  


