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Sammanfattning 

Detta arbete har kartlagt att BP har ett CSR-arbete utifrån Global Compact’s tio 

principer, men med brister. Den främsta bristen gällande deras CSR-arbete är inom 

miljö, men företaget är klar med att företagets huvudsyfte är att hitta, utvinna och 

generera vinst till sina aktietagare - vilket följaktligen inte är en miljövänlig handling 

för ett oljeföretag. 

 Arbetet har även jämfört det CSR står för med Global Compact´s tio principer, som 

utvecklades av FN 1999. Global Compact innefattar fyra områden; Mänskliga 

rättigheter, Arbetsrätt, Miljö samt Bekämpning av korruption. 

 En konsekvens av företagets inte helt fungerade verksamhet var oljekatastrofen i 

Mexikanska golfen 2010, som tvingade BP att ta ansvar för restorationen i det drabbade 

området. Positivt för BP är att de trots sitt bristande arbete för miljön investerar pengar i 

forskning kring mer miljövänliga och förnyelsebara energikällor. 

Organisationen Greenpeace har även fått dela sin åsikt inom vissa av de fyra områden 

som Global Compact innefattar. BP själva stoltserar med sitt ansvarsfulla arbete medan 

Greenpeace anser att BP är ett extremt dåligt exempel på hur ett företag kan arbeta med 

CSR och tar avstånd ifrån det mesta företaget gör och verkar för.  

Då BP inte följer alla utav Global Compact’s tio principer kan slutsatsen dras att BP inte 

är ett företag att se upp till när det kommer till CSR. Dock kan frågan ställas om hur 

mycket ett företag ska behöva lägga ned på frågor som rör CSR, då allmänheten ändå är 

så beroende av olja.  

  



 

 

Abstract 

This essay has identified that BP has an existing CSR-work examined from Global 

Compact´s ten principles, but with flaws. This is mostly shown regarding the 

environmental CSR-work, but it is clear that the company's main objective is to find, 

extract and generate profit for their stock holders - and it´s obvious that it´s nothing 

environmental friendly about that. 

The essay has also compared what CSR stands for with Global Compact´s ten 

principles, which was developed by FN 1999. Global Compact includes four areas; 

Human rights, Labour, Environment and Anti-Corruption.  

 One consequence of the company´s not fully functional activity was the oil spill in the 

Gulf of Mexico in 2010, which forced BP to take responsibility for the restoration in the 

affected area. Positive for BP is that despite its lack of commitment to the environment, 

the company invests money in research with the aim to find more environmentally 

friendly and renewable alternatives.  

The organization Greenpeace has shared its opinions concerning some of the four areas 

that are included in Global Compact. BP itself think the company take responsible and 

apply CSR as a work frame while Greenpeace believes that BP is an extremely bad 

example of how a company can work with CSR and disagree with most things the 

company does and promotes.  

Since BP doesn´t follow all of Global Compact´s ten principles, the conclusion can be 

made that BP isn’t a company to look up to when it comes to CSR.  However, the 

question can be asked how much work a company is ought to spend on issues related to 

CSR, when the public is so dependent on oil. 
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1. Inledning 

Nedan följer en beskrivning utav arbetets bakgrund, syfte samt vilka avgränsningar som 

tagits under arbetets gång. 

1.1 Bakgrund  

Corporate Social Responsibility – CSR – är ett uttryck som myntats på senare år. Det 

handlar om det samhällsansvar ett företag bör ta för att aktivt leda samhällsutvecklingen 

framåt. Detta samhällsansvar kan ses utifrån olika perspektiv; ekonomiskt, miljömässigt 

och socialt perspektiv. Det ska i detta arbete utredas om oljeföretaget British Petroleum, 

BP, tar deras samhällsansvar. BP är ett oljebolag som bygger sin verksamhet på fyra 

okränkbara grundpelare; Det vi gör, Det vi står för, Det vi värdesätter samt Göra sin röst 

hörd. Dessa fyra grundpelare ligger till grunden för BP´s handbok, ”Code of Conduct”, 

som ska tillämpas av samtliga BP´s organisationer samt samarbetspartners. Det är även 

denna handbok som ligger till grund för deras CSR-arbete. 

För att utreda om BP tar sitt samhällsansvar kommer Global Compact´s tio principer, 

som definierar CSR och dess olika områden att tas till hjälp. Som en motpol till BP 

kommer även Greenpeace att få ge sin syn på BP´s CSR-arbete berörande vissa utav 

principerna. Greenpeace är en fristående organisation som engagerar sig i att skydda 

och bevara miljön och att verka för fred. Greenpeace’s verksamhet drivs av finansiering 

från privat personer. De accepterar inte finansiering från partier, företag eller regeringar 

då de vill vara en oberoende organisation. När det kommer till CSR-frågor är det 

framförallt miljöfrågor som de engagerar sig inom, men de verkar även med att 

upprätthålla och skydda mänskliga rättigheter. Greenpeace och BP har extremt olika syn 

på BP´s CSR-arbete och deras syn skiljer sig som starkast när det kommer till hur BP 

arbetar med miljöfrågor.  

En händelse som uppmärksammade CSR-arbetet hos BP var oljeutsläppet i Mexikanska 

golfen 2010, se Figur 1. Det var den 20e april 2010 som oljeriggen Deepwater Horizon 

exploderade och sjönk vilket ledde till den största oljekatastrofen i BP´s och 

petroleumindustrins historia.  

 

 

Figur 1. Olyckans läge i Mexikanska golfen 
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Under lite mindre än tre månader läckte 4,9 miljoner fat råolja ut innan de lyckades 

försluta läckan den 15 juli 2010.
1
 Oljeriggen som exploderade ägdes av 

underleverantören Transocean som under incidenten djuphavsborrade för BP´s räkning.
2
 

Explosionen på oljeriggen ledde till att elva arbetare förlorade sitt liv och ytterligare 

sjutton arbetare skadades. Efter att olyckan hade inträffat och oljan läckt okontrollerat 

försökte BP skylla ifrån sig sin del av ansvaret på företaget Transocean med att det var 

deras fel att explosionen inträffat. BP ansåg att det var Transocean som inte uppfyllt de 

ställda kraven som BP hade satt på säkerheten på oljeriggen, men slutligen fick BP ta 

det yttersta ansvaret för läckan då de hade kontrakterat riggen.
3
  

Efter oljeläckan i Mexikanska golfen har det skett mycket debatt om BP tar sitt  

CSR-ansvar eller inte. Greenpeace kommenterat att de inte tycker att BP jobbar med 

CSR utan bedriver greenwashing, som är ett uttryck för företag som sysslar med 

miljöovänlig eller miljöfarlig verksamhet, men som försöker förbättra sitt anseende 

genom att försöka skapa en bild av sig om att vara miljövänliga. Det är denna bakgrund 

som ligger till grund för utredningen om BP´s CSR-arbete.  

1.2 Syfte 

Studien syftar till: 

– att kartlägga BP´s CSR-arbete utifrån Global Compact 

BP´s CSR-arbete kommer även att kartläggas utifrån Greenpeace´s perspektiv, där tre 

av de fyra områdena som Global Compact bygger på kommer att beröras.  

1.3 Avgränsningar 

Vid kartläggningen av BP´s CSR-arbete, kommer samtliga områden som innefattar 

Global Compact att beröras. Däremot kommer området Arbetsrätt inte beröras vid 

kartläggningen av BP´s CSR-arbete utifrån Greenpeace´s perspektiv. Denna 

avgränsning har gjorts då Greenpeace påvisar en mer gedigen kunskap gällande övriga 

tre områden. Den rättegång som fortfarande pågår gällande oljeläckan i Mexikanska 

golfen kommer inte att behandlas i detta arbete. 

  

                                                 
1
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4996564 , 2012-04-07, kl 16.27 

2
 http://www.deepwater.com/ , 2012-04-07, kl 16.45 

3
 http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2010/sep/08/bp-oil-spill-report-deepwater-horizon-blame-

game , 2012-04-07, kl 16.59 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4996564
http://www.deepwater.com/
http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2010/sep/08/bp-oil-spill-report-deepwater-horizon-blame-game
http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2010/sep/08/bp-oil-spill-report-deepwater-horizon-blame-game
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2. Teori 

Den teori som ligger till grund för arbetets analys av insamlad data beskriver vad Global 

Compact är samt det gemensamma för Global Compact och CSR. 

2.1 Global Compact 

År 1999, uppmanade FNs före detta generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta 

globalt ansvar. Detta initiativ kom att leda till bildandet av Global Compact som 

innefattar tio principer kring Mänskliga rättigheter, Arbetsrättsliga frågor, Miljö samt 

Bekämpning av korruption riktade till företag. De tio principerna baserades på FNs 

deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om 

mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FNs konvention mot 

korruption.  

Global Compact är ett exempel på hur företag uppmanas att bli bättre gällande  

CSR- frågor. Sedan initiativet lanserades den 26 juli, 2000, har över 8 000 medlemmar 

anslutit, varav mer än 6 000 av detta är företag från 135 olika länder världen över. Ett av 

dessa företag är BP, British Petroleum, som utvinner olja och naturgas.
4
  

I detta arbete kommer Global Compact´s tio principer verka som arbetets röda tråd vid 

kartläggning av BP´s CSR-arbete, se Tabell 1.  

 

         Tabell 1. Global Compact´s tio principer indelat i fyra områden 

 

Mänskliga 
rättigheter 

Arbetsrätt Miljö Bekämpning 
av korruption 

Princip 1 Princip 3 Princip 7 Princip 10 

Princip 2 Princip 4 Princip 8  

 Princip 5 Princip 9  

 Princip 6   

 

  

                                                 
4
 http://www.sweden.gov.se/sb/d/10894/a/109941 , 2012-04-10, kl 14.43 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/10894/a/109941
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Principerna enligt Global Compact täcker Mänskliga rättigheter, Arbetsrätt, Miljö och 

Bekämpning av korruption. För ytterligare beskrivning av de fyra områdena, se Bilaga 

1. 

Mänskliga rättigheter 

Princip 1 

Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga 

rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och 

Princip 2 

Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. 

Arbetsvillkor 

Princip 3 

Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten 

till kollektiva förhandlingar; 

Princip 4 

Avskaffande av alla former av tvångsarbete; 

Princip 5 

Faktiskt avskaffande av barnarbete; och 

Princip 6 

Avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. 

Miljö 

Princip 7 

Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 

Princip 8 

Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 

Princip 9 

Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 

Korruption 

Princip 10 

Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor. 
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2.2 Det gemensamma för Global Compact och CSR  

Då CSR kan ses utifrån olika perspektiv så finns det en koppling mellan hur CSR är 

definierat och Global Compact´s tio principer. Perspektiven: Ekonomi, Samhälle samt 

Miljö genomsyrar vad FNs tio principer innefattar, se Figur 2. 

 

Figur 2. Figur över sambandet mellan CSR och Global Compact´s tio principer 

 

2.3 Tidigare forskning 

Eftersom BP´s arbete kan ses som kontroversiellt så finns det mycket fakta att ta del av 

gällande företagets förhållningssätt till CSR. Detta arbete kommer ta del av nödvändig 

information för att få den grund som behövs för karläggningen om BP’s CSR-arbete. 
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3. Metod 

De metoder som använts för att möjliggöra en kartläggning av BP´s CSR-arbete 

presenteras enligt nedan.  

3.1 Undersökningsmetod 

För att kunna genomföra en undersökning av hur BP´s arbete gällande CSR har sett ut 

och förändrats har främst intervjuer, skrivna publikationer från BP samt litteraturstudier 

använts som undersökningsmetod. 

Till stor del har artiklar som berör ämnet behandlats, BP´s handbok, ”Code of Conduct” 

har studerats och tillgängliga publikationer på BP´s hemsida likaså. För att ta del av 

tillförlitlig information om hur BP arbetar med CSR har även information från 

regeringens hemsida samt uttalanden av sakkunniga tagits del av. 

Intervjuer har mestadels genomförts med Greenpeace då BP nästan enbart hänvisat till 

officiella uttalanden. Intervjuerna för Greenpeace har genomförts med människor som 

besitter kunskap och är insatta i den aktuella frågan.  

Intervjuernas upplägg har av praktiska skäl varierats och har skett via telefon, e-post 

eller personligt möte. Samma typ av frågor har ställts till alla intervjupersoner, dock kan 

formuleringen ha varierats av naturliga skäl. En närmare presentation om vilka personer 

som har intervjuats samt intervjufrågor återfinns i Bilaga 2.  

Intervjuerna och publikationerna från BP är det som slutsats och 

slutdiskussionsavsnittet i arbetet huvudsakligen bygger på. Detta är ett aktivt val då 

bedömningen gjorts att detta ger en rättvis skildring.  

Information om de tio principerna har vi tagit del av genom att studera Global Compact 

som behandlar dessa ingående. För att få en överblick om olika gruppers 

ställningstagande gällande Global Compact har vi även tagit del av debattartiklar.  

3.2 Reliabilitet och validitet  

Tillförlitligheten i de källor som använts kan diskuteras då arbetet till viss del bygger på 

intervjuer. Då det har varit svårt att komma i kontakt med BP och då de ofta hänvisat till 

skriftliga källor istället för att svara direkt på de frågor som ställts kan företagets 

trovärdighet ifrågasättas.  

Dock betyder inte detta att de källor som de hänvisat till är mindre trovärdiga eftersom 

de personer som arbetat för BP inte alltid har haft möjlighet att dela sina personliga 

åsikter om frågan, utan endast kunnat framföra företagets åsikter/värderingar.  

Till skillnad från BP så har Greenpeace mer än gärna ställt upp på intervjuer. Detta kan i 

första hand ses som något bra, men eftersom Greenpeace bedriver arbete som 
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uppenbarligen strider mot BP´s åsikter så kan även deras trovärdighet komma att 

ifrågasättas. 

Varför Greenpeace valdes som motpart till att kartlägga BP´s CSR-arbete beror på just 

det faktum att dessa parter ställer sig emot varandra, vilket troligtvis kommer ge en 

bredare bild av problemet. 
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4. Analys av insamlad data 

Kartläggningen av BP´s arbete rörande Global Compact´s tio principer utgår ifrån 

företagets egen syn på vad de uträttar. Intervju har även genomförts med Therese 

Jacobsson på Greenpeace med syfte att åstadkomma en mer nyanserad bild. 

BP bygger sitt CSR-arbete inom olika områden där de har satt värderingar och 

grundpelare som företaget måste följa. Dessa riktlinjer följer de etiska linjerna som BP 

står för. BP anser att CSR-arbetet är viktigt för företaget, men de är även tydliga med att 

poängtera att deras främsta mål är att generera vinst till deras aktieägare.
5
 

Greenpeace anser att BP inte har ett befintligt CSR-arbete utan mer håller på med 

greenwashing. Greenpeace anser att BP började med detta genom att göra om deras 

företagslogga, från en oljedroppe till en blomma, se Figur 3. När allmänheten då ser 

loggan kommer de att uppfatta BP som att de arbetar mot en miljövänligare värld.  

 

  

Figur 3. Den vänstra loggan är BP´s gamla och den högra är BP´s nya 

 

4.1 Mänskliga rättigheter 

BP strävar efter att ha en positiv effekt var de än befinner sig. De håller sitt företag till 

högsta etiska standard och arbetar för att förtjäna förtroendet från befolkningen i 

områdena där de är verksamma. De tycker att det är viktigt att främja utvecklingen i 

lokala områden och arbetar för att upprätthålla att lagar och mänskliga rättigheter i 

områdena respekteras.
6
 Detta stämmer även överens med den första principen i Global 

Compact om hur ett företag ska agera i lokala kommuner och områden.
7
 

BP som företag är även verksamma eller har samarbeten med företag i länder som 

kränker kvinnors rättigheter till arbete. När de anslår en tjänst i sådana länder stöter de 

                                                 
5
 http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=98&contentId=2000340 , 2012-02-28, kl 21.41 

6
 BP “Code of Conduct 2012”, s. 71 

7
 http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/principle1.html , 2012-04-07, kl 12.47 

http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=98&contentId=2000340
http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/principle1.html
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på problem med att kvinnor inte blir anställda, vilket har gjort att BP tvingat 

arbetsgivarna att även kvinnorna ska intervjuas för tjänsten, för att sedan anställa den 

som är lämpligast i positionen. Detta för att visa att de inte diskriminerar och att de vill 

föregå med gott exempel till deras samarbetspartners.
8
 Detta stödjer den andra principen 

i Global Compact om att ens företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter. 

Greenpeace-anställda Therese Jacobson besökte sommaren 2011 USA och de drabbade 

områdena av oljekatastrofen i Mexikanska golfen. På plats försökte de resande ta 

kontakt och prata med några utav BP´s saneringsarbetare utmed stränderna. Dessa 

arbetare fick inte kommentera någonting om hur saneringsarbetet i området gick eller 

omfattningen av arbetet och oljespillet. Arbetarna var rädda för att förlora sina jobb 

samt att bli skyldiga att betala skadestånd till BP om de pratade med allmänheten. Detta 

anser Greenpeace är ett brott mot den mänskliga rättigheten; yttrandefrihet. Det strider 

även mot Global Compact´s första och andra princip. Greenpeace anser att BP då bryter 

mot de mänskliga rättigheterna då de nekar sina anställda att prata om vad de ser i 

området och belägger den som gör det med straff.  

4.2 Arbetsrätt 

I BP´s handbok beskriver de hur de arbetar mot barnarbete inom deras organisation och 

de företag som de samarbetar med. Denna handbok, som ska tillämpas av alla arbetare 

inom BP, beskriver även hur de har anmälningsplikt till BP´s avdelning Human 

Resources samt till deras juridiska avdelning om de misstänker barnarbete inom 

organisationen.
9
 Barnarbete är definierat av Global Compact som någonting företag ska 

arbeta för att motverka om de har ett konstruktivt CSR-arbete, vilket BP eftersträvar.
10

 

Enligt Global Compact´s sjätte princip ska företag arbeta mot en diskrimineringsfri 

miljö vilket BP anser att de gör. BP arbetar för en trakasserifri och diskrimineringsfri 

arbetsmiljö där alla ska känna sig värdefulla. De har även inrättat en konfidentiell 

telefonlinje, OpenTalk, som deras anställda ska kunna ringa till och som omsluts med 

tystnadsplikt. De anställda hos BP ska kunna ringa dit om de anser att de utsätts för 

trakasserier eller om de misstänker att någon anställd skulle bryta mot lagen eller 

reglerna skrivna i BP´s handbok.
11

 BP arbetar även med att motverka att kvinnor skulle 

diskrimineras vid anställning till en tjänst. 

  

                                                 
8
 BP ”Code of Conduct 2012”, s. 31 

9
 BP ”Code of Conduct 2012”, s. 31  

10
 http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/principle5.html , 2012-04-07, kl 12.52 

11
 BP “Our Commitment to Integrity”, s. 8 

http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/principle5.html


10 

 

4.3 Miljö 

BP har en filial, BP Alternative Energy, vars fokus ligger på att investera och forska om 

förnyelsebara energikällor som exempelvis biobränsle, vindkraft och solceller. 2005 

satte BP målet att de skulle ha investerat 8 miljarder dollar över de närmaste tio åren 

och vid slutet av 2011 hade de redan investerat 7 miljarder dollar i forskningen. De har 

även här satt mål till 2030 om var de vill att världens energikonsumtion kommer ifrån 

och hur den ska utvecklas.
12

  

BP är välmedvetna i klimatförändringarna i världen och ser problemen i deras 

nuvarande verksamheter, men de ser också möjligheter till att hitta nya bättre 

energikällor. De klimatkompenserar för olika nya projekt som de deltar i. De anser att 

naturgas är ett bra lågkolhaltigt energialternativ till framtiden och investerar i forskning 

runt gas. Detta för att sänka koldioxidutsläppen då naturgas släpper ut mindre koldioxid 

vid förbränning än andra fossila bränslen.
13

 BP investerade under ett år 96 miljoner 

dollar i samhällsinvesteringar runt om i världen för att minska utsläppen av 

växthusgaser med 1 630 474 ton, vilket kan jämföras med att ta bort 320 000 bilar från 

vägar.
14

 Dessa aktioner och deras forskning uppfyller den nionde principen i Global 

Compact, som anser att det är någonting ett företag borde arbeta med. 

När det kommer till de resterande två principerna under miljöområdet i Global Compact 

kan det konstateras att BP inte följer dem. Enligt Greenpeace så söker BP efter mer olja, 

som exempelvis oljan i djuphaven eller oljan i Arktis. Denna olja som de är ute efter 

kallas för den kontroversiella oljan och är den olja som ligger på extrema djup eller i 

områden med extremt känsliga ekosystem. Skälen till att Greenpeace är emot borrning 

efter denna olja är för att oljan befinner sig i så känsliga och svårborrade områden och 

för att oljebolagen inte kan borra upp oljan på ett säkert sätt, men också att oljan inte är 

nödvändig. Oljebolagen har i dagsläget mer oljereserver än vad som går att konsumera 

om det inte ska leda till en klimatkatastrof. Detta bryter mot försiktighetsprincipen om 

miljörätten som tas upp i den sjunde principen.  

Greenpeace anser även att BP misskött sig när det kommer till arbetet i Mexikanska 

golfen efter olyckan 2010. Enligt Greenpeace finns det fortfarande enorma mängder olja 

kvar på havsbottnarna och under havsytan, som har lett till döda havsbottnar och att 

tusenåriga koraller har dött. Detta är en konsekvens som påverkar fisket i området, som 

inte heller återhämtat sig då flera ekosystem håller på att dö ut. Greenpeace anser att det 

är skamligt att Carl – Henrik Svanberg, BP´s styrelseordförande, hävdar att oljenivåerna 

i vattnet i Mexikanska golfen är tillbaka på normala nivåer och att turistnäringen ska 

vara tillbaks. Han har även sagt att livet längst med kusten ska ha återgått till det 

                                                 
12

 http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=7041&contentId=7046652 , 2012-04-09, kl 13.31 
13

 http://www.bp.com/sectiongenericarticle800.do?categoryId=9036322&contentId=7067104 , 2012-04-

09, kl13.36  
14

 http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9022545&contentId=7041699 , 2012-02-28, 

kl 21.41 

http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=7041&contentId=7046652
http://www.bp.com/sectiongenericarticle800.do?categoryId=9036322&contentId=7067104
http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9022545&contentId=7041699
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normala efter utsläppet, som enligt BP bara ska ha drabbat 5 procent utav stränderna 

runt kusten.
15

 Carl – Henrik Svanberg pekar även på att ekosystemen i området ska ha 

återhämtat sig, då olja inte är farligt utan är en naturlig produkt som består utav döda 

djur och växter.
16

 Den 10 april 2012 släppte National Wildlife Federation en rapport om 

Mexikanska golfen och oljeutsläppets påverkan. De hävdar att det kommer ta årtionden 

innan vidden av effekterna på ekosystem och djurliv kan kartläggas.
17

 

Greenpeace anser att BP inte har ändrat sina rutiner vid borrning och att de inte försökt 

förbättra sitt miljöarbete, men Greenpeace välkomnar BP´s forskning om förnyelsebara 

energikällor. De anser dock att BP inte gör tillräckligt inom forskningen då de förstör så 

mycket mer med deras oljeborrning att det inte väger upp.
18

 

4.4 Bekämpning av korruption 

BP har ett omfattande system för att förhindra arbete med företag som är misstänkta för 

att tvätta svarta pengar. De arbetar med att ta ett ekonomiskt ansvar och i deras handbok 

har de utförliga regler och restriktioner på hur de anställda inom BP måste agera då de 

misstänkter pengartvätt hos en samarbetspartner.
19

 

I de länder där BP opererar är det strikt förbjudet för de anställda att acceptera eller ge 

en muta eller korruption i någon form till någon, både inom den privata och allmänna 

sektorn. BP ställer krav på de företag de samarbetar genom att redovisa att de inte 

accepterar korruption och vid vissa tillfällen även redovisa de program de arbetar med 

för att förhindra mutor och korruption. De accepterar inte heller att någon anställd eller 

samarbetspartner mutar någon lokal regering för att skynda på en process eller att 

godkänna ett beslut. BP agerar efter de lagar som finns om korruption och stödjer 

straffen om att företag som är involverade i korruption ska möta böter och personerna 

ifråga ska möta fängelsebrott.
20

 

Korruptionsfrågan är viktig för BP då de är medvetna om att de har operationer i länder 

där korruption och mutor förekommer. BP arbetar med fler åtgärder för att kunna 

förhindra att korruption och mutor sker, då de anser att de har ett ekonomiskt ansvar 

som ett multinationellt företag. De strävar efter att följa den tionde principen av Global 

Compact. 

BP har efter olyckan i Mexikanska golfen fått total kontroll över de strandområden som 

blev drabbade av oljeläckan. Genom att få med sig de lokala amerikanska politikerna 

har de lyckats få besöksförbud för utomstående på stränderna och idag är fortfarande 

                                                 
15

 http://www.svd.se/naringsliv/svanberg-tonar-ned-oljelackans-miljopaverkan_5804607.svd ,  

2012-04-09, kl 14.38 
16

 Intervju Therese Jacobson, Greenpeace, 2012-02-16 
17

 National Wildlife Federation, ”A Degraded Gulf of Mexico: Wildlife and Wetlands” , April 2012, s.2 
18

 Intervju Therese Jacobson, Greenpeace, 2012-02-16 
19

 BP ”Code of Conduct 2012”, s. 56-57 
20

 BP ”Code of Conduct 2012”, s. 66 

http://www.svd.se/naringsliv/svanberg-tonar-ned-oljelackans-miljopaverkan_5804607.svd
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stora områden avstängda. Enligt Therese Jacobson, som själv var och besökte de 

drabbade områdena i Mexikanska golfen sommaren 2011, hade de ingen tillgång till 

stränderna och när de var ute till havs för att försöka komma nära oljebommarna som 

låg i vattnet blev de stoppade. De från Greenpeace som var på plats med svensk och 

amerikansk media var hela tiden förföljda av BP´s anställda som kontrollerade att de 

inte skulle överskrida några regler och om de så gjorde intrång på några utav de 

områden som BP kontrollerade i området, skulle de kunna straffas med årslånga 

fängelsestraff. Greenpeace hävdar att BP har utpressat de lokala politikerna på plats 

genom att locka med samt sätta press med hjälp utav pengar. USA som är extremt 

beroende av oljan är också beroende utav de inkomster som oljebolagen medför då de 

borrar i deras områden. Denna form utav utpressning är ett brott mot den tionde 

principen i Global Compact.  

4.5 Sammanställning av data 

Analysen som gjorts över Global Compact’s fyra områden och hur BP samt Greenpeace 

ställer sig till de olika principerna visas i en resultattabell, se Tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning av BP´s och Greenpeace´s syn på om BP har ett 

CSR-arbete utifrån Global Compact´s tio principer 

Område Princip BP´s syn Greenpeace´s syn 

Mänskliga rättigheter 1 Ja Nej 

 2 Ja Nej 

Arbetsrätt 3 Ja Ingen åsikt 

 4 Ja Ingen åsikt 

 5 Ja Ingen åsikt 

 6 Ja Ingen åsikt 

Miljö 7 Nej Nej 

 
8 Nej Nej 

 9 Ja Delvis 

Korruption 10 Ja Nej 
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5. Slutsats 

Efter den analys som gjorts utav den insamlade datan kan slutsatsen dras att BP har ett 

CSR-arbete, men med brister som lyser starkast inom miljöområdet. Dessa brister inom 

miljö framkom framförallt då intervju genomfördes med Greenpeace. Greenpeace 

välkomnar dock BP’s forskning inom förnyelsebara energikällor, men anser att det inte 

är tillräckligt. Greenpeace anser att BP är ett företag som utför greenwashing, vilket är 

en vanlig slutsats då det kommer till företag som opererar inom miljöovänliga områden.  

BP bygger sitt företag på fyra okränkbara grundpelare, som ligger till grund för deras 

CSR-arbete. Dessa grundpelare samt deras handbok, ”Code of Conduct”, påvisar att BP 

försöker och till viss del lyckas bedriva ett gediget CSR-arbete. Som medlem i Global 

Compact arbetar de med att uppfylla de krav som initiativet ställer. 

Det framkommer även i analysen av datan att BP och Greenpeace har olika syn på vissa 

utav Global Compact’s tio principer. Ett exempel på detta är den tionde principen som 

berör hur företag arbetar med Bekämpning av korruption. Då det finns en avsaknad av 

tydliga bevis om BP är korrupta eller inte, är detta endast ett antagande från Greenpeace 

sida.  

Den kartläggning som gjorts utav BP’s CSR-arbete utifrån Global Compact’s tio 

principer påvisar att BP har ett CSR-arbete, men med brister. Dessa brister berör 

framförallt området miljö, där de endast uppfyller en utav de tre principerna. 
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6. Slutdiskussion 

När BP’s CSR-arbete har kartlagts har det lett till nya funderingar. En av de större 

funderingar som uppkommit är när ett företag gör tillräckligt inom ett område. En 

vidare studie som skulle vara intressant är inom miljöområdet där Greenpeace 

välkomnar BP’s forskning inom förnyelsebara energikällor, men anser att de inte gör 

tillräckligt för att väga upp för deras andra verksamheter. Det som skulle vara intressant 

är att studera när ett företag tar ett tillräckligt stort CSR-ansvar, då CSR är något som 

företag arbetar med ideellt. Det väcker också funderingar om vilket ansvar 

konsumenterna har när det kommer till CSR. BP borrar efter olja för att konsumenterna 

efterfrågar det, vilket leder till funderingen om vem som ska ta det yttersta  

CSR-ansvaret. 

En annan studie som skulle vara intressant att föra är att studera vilka krav Global 

Compact ställer på sina medlemsföretag. För att få gå med i Global Compact måste 

företagen uppfylla vissa krav, men hur dessa krav uppfylls och hur granskningen av 

företagen går till är en intresseväckande aspekt. 
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Bilaga 1. Definitioner av Global Compact´s fyra områden 

Samtliga områdena som initiativet Global Compact omfattar är tagna från regeringens 

hemsida och beskrivs nedan. 

Mänskliga rättigheter 

De mänskliga rättigheterna utgör en del av folkrätten, som reglerar staters och 

internationella organisationers agerande och förhållandet mellan dem. Rättigheterna är 

knutna till individen. Staten har ansvar för att rättigheterna främjas och skyddas, bland 

annat genom ett fungerande rättsväsende, lagstiftning, undervisning och socialt stöd. 

I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna främst genom de tre grundlagarna, 

regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

Internationellt samarbete kring mänskliga rättigheter har utvecklats efter andra 

världskriget. 

Utöver FN-stadgan och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna finns 

en rad konventioner inom FN och Europarådet som behandlar olika aspekter av 

mänskliga rättigheter. År 2008 är det 60 år sedan tillkomsten av FN-deklarationen om 

de mänskliga rättigheterna. 

Global Compact har i samarbete med företag från hela världen formulerat tio principer 

utifrån FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna samt OECD:s och ILO:s 

regelverk. 

Arbetsrätt 

Frågor kring handel och arbetsrätt har blivit allt mer aktuella. Det rör sig både om 

diskussioner kring arbetsvillkor och löner i producentländer men kan ibland också 

användas som argument för olika protektionistiska initiativ. Från svensk sida har 

utgångspunkten för arbetsrättsliga frågor och handel varit Internationella 

arbetsorganisationens (ILO:s) kärnkonventioner som bland annat behandlar slavarbete, 

barnarbete, rätten att fritt organisera sig och rätten att förhandla om sin lön. 

ILO är en så kallad trepartsorganisation inom FN, i vilken representanter för 

arbetsgivare, arbetstagare och regeringar ingår. Det handlar med andra ord inte om att 

personer som arbetar i Nepal eller Kina ska ha svenska eller italienska löner och 

förmåner utan att om grundläggande arbetsvillkor som rätten till reglerad arbetstid, rätt 

att organisera sig och rätten till vila. 

Miljö 

Sveriges övergripande verksamhetsmål är att vara en ledande förebild för ett 

miljöanpassat modernt samhälle, byggt på hållbara resurser. Miljön är 

gränsöverskridande och måste ses i ett internationellt sammanhang. Miljöutmaningarna 



ii 

 

är globala och kräver att arbetet utformas därefter. Internationell miljöpolitik omfattar i 

dag också säkerhets- och utvecklingspolitik. 

Inom EU har mycket hänt på miljöområdet de senaste två åren. Klimatförändringar och 

energifrågor står på toppmötenas dagordning. Miljöproblemens säkerhetspolitiska 

effekter 

får allt större uppmärksamhet, till exempel risken för konflikter om vattentillgångar och 

råvaror. EU:s kemikalielagstiftning REACH har beslutats. Sju tematiska strategier som 

ingår i miljöhandlingsprogrammet har presenterats. Det innebär bland annat ett 

helhetstänkande. 

Det internationella miljöarbetet koordineras av UNEP, (United Nations Environmental 

Programme) och som också genererat mycket av den lagstiftning som finns på 

miljöområdet. 

De tre miljöprinciper (av de totalt tio) som Global Compact omfattar härrör från Agenda 

21. Agenda 21 i sin tur baseras på deklarationen från världsmötet i Rio de Janeiro 1992. 

Global Compacts principer ger en ingång för företag och industrier att möta 

miljöutmaningar som till exempel avfall, kemikaliehantering och föroreningar. 

Bekämpning av korruption 

För 10-15 år sedan var korruption inte en fråga som intresserade det internationella 

samfundet särskilt mycket. Hur multinationella företag bedrev affärer granskades sällan. 

Inte heller ställdes alltför påträngande frågor om hur utvecklingsländers regeringar 

använde sina resurser. En vanlig uppfattning var att korruption fungerade som ett 

smörjmedel i maskineriet. 

Sedan dess har mycket hänt. Korruptionsfrågorna står nu högt på dagordningen i många 

internationella organisationer, till exempel i OECD, Världsbanken och IMF. Mycket 

forskning har bedrivits om korruption och idag är den rådande uppfattningen att 

korruption bland annat försvårar handel, avskräcker investerare, leder till ineffektiv 

resursallokering och därmed till lägre tillväxt, undergräver demokratiska strävanden och 

värst drabbar de fattigaste människorna. 

 

 

 

  



iii 

 

Bilaga 2. Intervjuguide  

Therese Jacobson 

Intervju med Therese Jacobson på Greenpeace. Therese Jacobson är utbildad 

ekotoxikolog vid Stockholms Universitet. Hon har en magisterexamen i biologi och en 

filosofie doktor i tillämpad miljövetenskap. På Greenpeace arbetar hon med havsfrågor 

och Arktis, där hon arbetar med att motverkningen av att oljebolagen ska gå in och 

borra efter olja. Intervjun skedde den 16 februari 2012 på Greenpeace huvudkontor i 

Stockholm.  

Johan Andersson 

Intervju med Johan Andersson på BP. Johan Andersson arbetar som Global Strategy 

Director på BP Lubricants. Intervjun skedde den 21 mars 2012 via e-mail.  
 

Följande är några utav de frågor som ställdes till de intervjuade: 

 Allmänt - hur förhåller ni er till/arbetar ni med CSR-frågor? 

 Anser du att BP har ett CSR-arbete? 

 Tror du att allmänheten har ett större överseende med att oljebolagen inte arbetar 

med CSR, då vi är så beroende utav oljan? 

 Tycker du att BP har förändrat sitt CSR-arbete efter oljeläckan i Mexikanska 

golfen? 

 Finns det någonting positivt med det arbete som BP utför, exempelvis deras 

forskning efter förnyelsebara energikällor? 

 Ser ni att det finns en skillnad på att faktiskt arbeta med CSR-frågor och att 

utföra så kallad "Greenwashing"? 

 


	Försättsida_till_rapporten
	Slutrapport

