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Sammanfattning 
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Författare: Marcus Dahlin och Winston Spångberg 

Handledare: Anna Stafsudd 

Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

Titel: Corporate Social Responsibility: i finanskrisens farvatten 

Bakgrund och problem: Finanskrisen hemsökte företag, och påverkade även företags 

CSR-kommunikationer världen över. Studien har etablerat att det finns alternativa utgångar 

för företag som kommunicerade ut CSR under finanskrisen. Den ena stigen skildrar CSR-

kommunikation i dystert manér, på så sätt att åtagandet bortprioriterades under 

finanskrisen, medan en annan stig skildrar att CSR-kommunikation användes som ett sätt 

att dra ekonomiska fördelar. Det kan därmed poneras att finanskrisen har påverkat svenska 

företags CSR-kommunikationer. En ytterligare annan stig skildrar dock att finanskrisen 

inte påverkade företags CSR-kommunikationer. 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka om och hur och varför eller varför inte finanskrisen 

har påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, genom att fokusera på indikatorer för CSR 

och ställa frågor till företagsansvariga. 

Metod: Studien utgår från en kvantitativ undersökningsmetod, därvid data samlades in 

genom datoriserad innehållsanalys och webbenkäter. Ett populationsurval med 126 företag 

verkandes i Stockholmsbörsens Large Cap och Mid Cap studerades. Hypoteser skapades 

utifrån etablerade teorier, med avsikt att besvara studiens ställda syfte.  

Slutsatser: Svenska företags CSR-kommunikationer förhöll sig desamma, alternativt 

ökade smått under finanskrisen. Däremot påverkades inte svenska företags CSR-

kommunikationer signifikant av finanskrisen. Webbenkäterna svarade särskilt på varför 

inte finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige. Svaren visade tendenser på 

att svenska företag erfor att det inte fanns affärsmöjligheter att inhämta under finanskrisen. 

Svenska företag visade dessutom tendenser på att ha CSR-kommunikation som en 

långsiktig strategisk fråga. Detta kan förklara varför svenska företags CSR-

kommunikationer inte bortprioriterades under finanskrisen.  



 

 

Abstract 

Master Thesis in Business Administration – School of Business Economics at 

Linnaeus University – 2012 

Authors: Marcus Dahlin and Winston Spångberg 

Supervisor: Anna Stafsudd 

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 

Title: Corporate Social Responsibility: On Stranger Tides 

Background and problem: The financial crisis plagued businesses, and it also affected 

companies’ CSR disclosure worldwide. This study has established different paths out of the 

financial crisis for companies’ CSR disclosure. One path depicts CSR disclosure in a 

dismal fashion, in which it gets deprioritized, while another path depicts CSR disclosure, in 

which it gets prioritized during the financial crisis, due to the economic benefits of it. 

Therefore, it can be posited, that the financial crisis has affected the Swedish companies’ 

CSR disclosure. Though, the study also discusses, and depicts, that there is one another 

path, that the financial crisis did not affect CSR disclosure. 

Purpose: The purpose of this study is to examine whether, how, and why, or why not the 

financial crisis has affected CSR disclosure in Sweden, by focusing on indicators of CSR, 

and to ask questions to managers of firms. 

Method: The study is based on a quantitative research method, in which data were 

collected through means of computerized content analysis, and web surveys. A population 

sample of 126 companies was studied. Hypotheses were generated from established 

theories, in order to answer the purpose of this study. 

Conclusions: This study concludes that Swedish companies’ CSR disclosure did not 

change, or increased a little during the financial crisis, but the financial crisis did not affect 

Swedish companies’ CSR disclosure. Web surveys especially accounted for answering why 

not the financial crisis affected Swedish companies’ CSR disclosure. The responses 

showed tendencies that Swedish companies did not find business opportunities, regarding 

their CSR disclosure, during the financial crisis. Swedish companies also showed 

tendencies to not deprioritize CSR disclosure, most likely due to the fact that CSR 

disclosure was considered a strategic long-term issue during the financial crisis. 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel är bakgrunden ämnad för presentation av viktiga allmänna fakta 

för studien. Corporate Social Responsibility framställs. Bakgrunden förklarar sedermera 

grundorsaken till den nyligen inträffade finanskrisen, och även finanskrisens effekter för 

världen i allmänhet och Sverige i synnerhet. Corporate Social Responsibility 

problematiseras därefter med hänsyn till finanskrisen. Problemdiskussionen följs upp av 

problemformuleringar och studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Corporate Social Responsibility 

 “... all of us -- governments, corporations, non-governmental 

organizations, international organizations -- have to make the right 

choices now. We have to choose between a global market driven only by 

calculations of short-term profit, and one which has a human face. 

Between a world which condemns a quarter of the human race to 

starvation and squalor, and one which offers everyone at least a chance of 

prosperity, in a healthy environment. Between a selfish free-for-all in 

which we ignore the fate of the losers, and a future in which the strong 

and successful accept their responsibilities, showing global vision and 

leadership. I am sure you will make the right choice.” (Kofi Annan, se 

United Nations 1999) 

 

Citatet ovan avser att ådagalägga att det finns stora förväntningar på företag att ta ansvar 

för och lindra samhälleliga problem. Corporate Social Responsibility (CSR) är 

samlingsbegreppet för företags samhälleliga ansvarstaganden (Carroll 1991; Kotler & Lee 

2005; Lee 2008). CSR kan definieras på olika sätt. Det finns således ingen ensidig 

definition av CSR, och definitionen ändras även över tid (Kitchin 2002, se Giannarakis & 

Theotokas 2011). CSR är därtill uppdelat i två läger. Innebärande därav finns proponenter 

för och opponenter mot CSR. Förespråkare av CSR hävdar att fenomenet i slutändan bidrar 

till lönsamma fördelar och högre vinster för företag. Motståndare till CSR gör sig dock 
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gällande att CSR inte kan bidra till ett företag finansiellt, av den orsaken att kostnaderna 

överstiger fördelarna. (Selvi, Wagner & Türel 2010) Den uppståndna debatten har därmed 

uppkommit på grund av att CSR inte ger en direkt och uppenbar vinst (Joyner, Payne & 

Raiborn 2002).  

 

Milton Friedman var starkt emot idén om företags samhälleliga ansvarstaganden. Enligt 

Friedman var företags enda uppgift att generera de högsta tänkbara vinsterna, samtidigt 

som företag också skulle upprätthålla lagar och etiska principer. Friedman vidmakthöll 

således att CSR inte kunde bidra till vinstmaximering för företag. (Carroll 1991)  

 

“There is one and only one social responsibility of business - to use its 

resources and engage in activities designed to increase its profits so long 

as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open 

and free competition without deception or fraud.” (Friedman 1970, se 

Karaibrahimoglu 2010, s. 383) 

 

Den ovannämnda synen på samhälleliga ansvarstaganden var till 70-talet rådande för 

företag inom kapitalistiska samhällen. På grund av skandaler och kriser inom företag under 

tidigt 70-tal samt framgångsrik påverkan av organisationer som Greenpeace och Amnesty 

International har företagsledningar emellertid insett att företag och samhällen är 

sammanvävda. Detta har inneburit att CSR har blivit en krävande och komplex del av 

företags ansvar, och således utvecklades CSR under 80- och 90-talet till att innefatta fler 

dimensioner. (Bauer 2008) Caroll (1991) delade upp CSR i fyra kategorier: (1) 

ekonomiska, (2) legala, (3) etiska och (4) filantropiska (= välgörenheter och dylikt) 

ansvarstaganden. Det ekonomiska ansvarstagandet ansågs av Carroll (1991) vara 

huvudsakligt, eftersom det var grundbulten för företag. På liknande sätt betraktades företag 

behöva upprätthålla lagar och regleringar som krävdes för att driva en verksamhet. Företag 

förväntades därförutom göra mer än vad som krävdes av lagen anbelangandes etik, i och 

med att företag förväntades uppfylla vad samhällen och primära intressenter ansåg vara 

rättvist och hederligt. Filantropiskt ansvar var dock relativt frivilligt, och det var därför inte 

oetiskt om företag inte bidrog i den utsträckning som förväntades av dem. 
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Carrolls (1991) definition har sedermera utvecklats. CSR har alltmer kommit att bli ett 

företagskoncept. På senare tid har CSR definierats som företags samhälleliga 

ansvarstaganden gällandes ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter (McWilliams & 

Siegel 2001, se Choi, Kwak & Choe 2010; Jothi 2010). Detta baseras på Triple Bottom 

Line. Konceptet Triple Bottom Line har blivit viktigt för moderna företag som fokuserar på 

CSR, eftersom CSR numer anses spela en lönsam roll för företag. De filantropiska 

ansvarstagandena har därtill blivit ingående i det sociala ansvarstagandet, och kopplas i 

likhet med de andra samhälleliga ansvarstagandena som en nyckel till framgång. (Bauer 

2008) Det etiska ansvarstagandet genomsyrar numer också de övriga tre samhälleliga 

ansvarstagandena, beroende på att det etiska ansvarstagandet styr hur de övriga tre 

samhälleliga ansvarstagandena utförs (Betianu 2010). Konsolidering av konceptet Triple 

Bottom Line har lett till att Europeiska Kommissionen har uppdaterat sin definition av CSR 

till företags ansvar för företags allmänna samhällspåverkan (Iamandi, Constantin & Joldes 

2010). Definitionen framhäver att företag förväntas ta fullständigt samhällsansvar. 

Därigenom förväntas företag integrera in ekonomiska, miljömässiga och sociala 

ansvarstaganden i verksamheten, genom att identifiera, motverka och mildra negativa 

effekter som företag kan tänkas ge upphov till. (COM 2011)  

1.1.2 Finanskrisen 

Världen har genomlidit en av de värsta ekonomiska kriserna sedan den stora depressionen i 

1930-talet (Shahrokhi 2011). Grundorsaken till denna nyligen inträffade kris förklaras av 

amerikanska bankers utlåningar av subprimes (Claessens, Ayhan Kose & Terrones 2010). 

Den här typen av utlåningar karakteriserades av utlåningar till låntagare med osäkra 

betalningsförmågor, och ökade med 451 procent från och med år 2001 till och med år 

2005. Subprimes innebar en stor risk för banker att inte få tillbaka sina utlånade likvida 

medel, men subprimes innebar också en chans för banker att uppnå högre vinstmaximering, 

och godkändes av den amerikanska regeringen, för att kunna bistå mindre förmögna till 

hus. (Gorton 2009; Kowalski & Shachmurove 2011; Swan 2009) 

 

Prospektet subprimes slog emellertid slint i år 2006 (LaCour-Little, Calhoun & Yu 2011). 

Osäkra låntagare fann svårigheter i att betala tillbaka sina lån, vilket generellt sett berodde 
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på lägre inkomster, höga skulder och lågt sparande. Detta resulterade i återlämnande av 

hus, till den grad att huspriser snabbt och kraftigt sjönk. Huspriserna dalade i så hög takt att 

subprime-skuldernas värde blev större än husens dito, ledandes till att alltfler husköpare 

avsade sig sina lån och äganderätt, av den anledningen att substituten för hus ansågs vara 

en bättre investering. Processen därvid resulterade i bankers insolvenser och 

konkursförfaranden. Subprime-krisen blev därigenom ett faktum i år 2008. (Duca, 

Muellbauer & Murphy 2010; Foote, Gerardi & Willen 2008; LaCour-Little, Calhoun & Yu 

2011; Lewis 2009; Swan 2009) 

 

Banker har flera intressenter, som negativt påverkas av bankers insolvenser och konkurser. 

Aktörer berör således varandra. Det kan därigenom ske en negativ makroekonomisk 

utveckling vid bankers obestånd. (Krugman, Wells & Graddy 2007) Den erfarna krisen i 

fastighetsmarknaden eskalerade mycket riktigt vidare till andra marknader och länder. 

Subprime-krisen skapade panik och en global finanskris. Den föranledande faktorn till 

denna finanskris berodde på utländska företags stora investeringar i den amerikanska 

fastighetsmarknaden och banker verkandes däri. (Kowalski & Shachmurove 2011) 

 

Implikationerna av denna globala finanskris blev därtill ödesdigra. De mest kännbara 

konsekvenserna har varit att aktiemarknader har reducerats och företag har haft svårigheter 

att betala skulder. En del av företagen har till och med gått i konkurs på grund av 

finanskrisens effekter. Konkurserna har därefter lett till högre arbetslöshet och fattigdom 

världen över. Världen har således genomlidit en av de värsta ekonomiska kriserna sedan 

den stora depressionen i 1930-talet. (Adamu 2009, Wim 2009, se Giannarakis & Theotokas 

2011; LaCour-Little, Calhoun & Yu 2011; Shahrokhi 2011) 

 

Finanskrisen har också påverkat Sverige och svenska företag (Österholm 2010). Detta har 

inte minst synts i landets BNP-tillväxt. Åren 2008 och 2009 markerade två år i 

finanskrisens tecken, i och med en genomsnittlig BNP-tillväxt på -0,6 respektive -5 

procent. Aktiemarknaden dalade därförutom med cirka 40 procentenheter. Siffrorna från de 

två åren som markerade finanskris i Sverige är en skillnad från åren innan och åren efter 

finanskrisen, som uppvisade starka BNP-tillväxts. Det kan skrivas att finanskrisen har 
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inneburit försämrade ekonomiska aktiviteter och ett försämrat förtroende för svenska 

marknader. Finanskrisens effekter har således också påträffats i Sverige. Effekterna har i 

mindre grad varit liknande de i USA, innebärandes att svenska företag har haft svårigheter 

att betala skulder. Insolvens har i sin tur lett till att företag har minskat antalet åtaganden i 

jämförelse med åren innan finanskrisen. (OECD 2011; SCB 2012; Österholm 2010) 

1.2 Problemdiskussion 

Varför är det intressant att studera CSR, och varför har det blivit angeläget för företag att 

engagera sig i CSR? Enligt en studie av The Economist Intelligence Unit 2007 är CSR en 

integrerad del av ett företags strategi. The Economist Intelligence Unit 2007 undersökte 

företagsledares prioriteringar. Resultatet visade att 30 procent hade CSR som högsta 

prioritet, medan 40 procent svarade att CSR hade hög prioritet. (The Economist 2008, se 

Choi, Kwak & Choe 2010) CSR är starkt associerat med god bolagsstyrning, och kan ha en 

positiv påverkan på företags intressenter (Giannarakis & Theotokas 2011; Karaibrahimoglu 

2010). En enkätundersökning av 4000 europeiska konsumenter påvisade en 86-procentig 

enhetlighet i att företags CSR-anseende har stor inverkan på konsumenters köpbeslut 

(Zadek 2011, se Conaway & Waller 2011). I USA påverkades 80 procent av ett företags 

CSR vid beslut om investeringar och konsumtion. Dessutom svarade 70 procent att de inte 

skulle kunna tänka sig att arbeta för ett företag med dåligt CSR-anseende. De undersökta 

respondenterna skulle även kunna tänka sig att avbryta förbindelserna med detsamma 

företag. (Cone 2004, se Conaway & Waller 2011) Förutom detta blir företag med dåligt 

CSR-anseende måltavla för antibolagsrörelser, som kan ha en negativ påverkan på 

företagen som de riktar sin uppmärksamhet mot, eftersom antibolagsrörelserna kan tvinga 

företag till åtgärder som inte är gynnsamma för företagen (Conaway & Waller 2011). 

 

Ovannämnd text förklarar att CSR generellt sett är livsdugligt i företag. Kan dock CSR 

reda sig väl i en finanskris? Finanskrisen var inte förutsebar, och växte snabbt ur en global 

synvinkel. Den här krisen gav upphov till en instabil finansiell tid, och tog därmed hårt på 

företag ur ett ekonomiskt perspektiv. Företag kämpade globalt och finansiellt sett, och så 

även i Sverige (OECD 2011). Kan CSR ha varit av hög prioritet även i dessa svåra tider?  
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Maslow (1943, se Yelkikalan & Köse 2012) myntade teorin om människors 

behovspyramid. Teorin förklarar att människor tenderar att tillgodose sina primära behov 

först. Innebärande därav tillgodoser människor sådana ting som gör att människor kan 

överleva. Sekundära behov är inte lika viktigt. Detta förhållande leder till att sekundära 

behov enbart tillgodoses efter det att primära behov har tillgodosetts. Behovspyramiden 

kan också tillskrivas till företag och företags CSR. (Yelkikalan & Köse 2012) Företag har 

större sannolikhet att sänka sina kostnader vid kristider än i andra tider, och de berörda 

kostnaderna kommer huvudsakligen att vara de åtaganden som inte anses vara en del av 

kärnverksamheten. I finanskrisens farvatten hade flertalet företag en relativ lägre 

lönsamhet. Därmed påtvingades företag att fokusera på sparande, och således höll 

företagen sig enbart till väsentliga åtaganden och investeringar. (Quelch & Jocz 2009, se 

Selvi, Wagner & Türel 2010) CSR kan därmed ha varit åtaganden och investeringar som 

bortprioriterades, förutsatt att CSR var sekundärt i företag (Yelkikalan & Köse 2012). 

 

Det här faktumet behöver dock inte nödvändigtvis vara fallet när det gäller CSR, i och med 

att CSR istället kan ha ökat under och på grund av finanskrisen. Detta banar väg för ett 

annat set teorier, som förmedlar en alternativ utväg för CSR under kristiden. Finanskrisen 

som kan ha varit negativt för företags CSR kan istället ha gett positiva bidrag till företag. 

Den senaste krisen kan därmed ha skapat ökade affärsmöjligheter för företag, av den 

anledningen att samhället och/eller primära intressenter kan ha efterfrågat CSR i högre 

utsträckning än vad som var fallet innan finanskrisen (Selvi, Wagner & Türel 2010). 

Företag kan därigenom ha fått förbättrat rykte och förbättrad identitet i samhället och/eller 

med hänsyn till företags primära intressenter. Detta kan ha bidragit till ökad lönsamhet för 

företag med (relativt sett mer) CSR. (Fernández & Souto 2009, se Yelkikalan & Köse 

2012) Därförutom kan företag ha varit extra etiska av sig (= teorin om företags etiska 

beteenden), och använt sig av ännu mer CSR än vad som var fallet innan finanskrisens 

gång (Joyner, Payne & Raiborn 2002). Det kan därmed poneras att CSR ändrades under 

och på grund av finanskrisen. 

 

CSR delas upp i delarna CSR-användning (= utförande av CSR) och CSR-kommunikation 

(= informationsöverföring av CSR). Studien behandlar en del av helheten CSR. Den här 
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delen är CSR-kommunikation. Det finns tidigare forskning som har hävdat att finanskrisen 

har påverkat företags CSR-användningar. Tidigare forskning har emellertid främst använt 

sig av innehållsanalyser, och därmed likställt CSR-användning med CSR-kommunikation. 

Det finns sannerligen ett samband mellan CSR-användning och CSR-kommunikation (Tilt 

1994, se Unerman 2000). CSR-användning behöver dock inte nödvändigtvis vara lika med 

CSR-kommunikation. Med andra ord behöver inte samtliga företags CSR-användningar tas 

upp vid CSR-kommunikation, och således kan företags CSR-kommunikationer vara mindre 

än deras CSR-användningar. Detta beror på att CSR-kommunikation är ett kostsamt 

åtagande, varför företag i en del fall har fått prioritera bort CSR-kommunikation, och detta 

till trots en väl fungerande CSR-användning. Observera dock att företags CSR-

kommunikationer också kan vara större än företags CSR-användningar, av den orsaken att 

företag kan utlova avsevärt mer än vad företag klarar av. (Belal & Cooper 2011; 

Fredriksson 2008; Grafström, Göthberg & Windell 2008; Grankvist 2009) 

 

Tidigare forskning har inget ensidigt svar på om finanskrisen har påverkat företags CSR-

kommunikationer. Det finns dessutom inga svar på hur kommunikationer av samhälleliga 

ansvarstaganden har påverkats av finanskrisen. 

  

Karaibrahimoglu (2010) kom fram till att företags CSR-kommunikationer markant 

minskade i omfattning i stora globala företag (= 100 slumpmässigt valda företag i Fortune 

500) under finanskrisens gång. Därförutom påvisade Njoroge (2009) att finanskrisen 

negativt inverkade på multinationella företags CSR-kommunikationer i Kenya. Den här 

tidigare forskningen skedde i former av innehållsanalyser och telefonintervju. 

 

På motsatt sätt visade Quelch och Jocz (2009, se Selvi, Wagner & Türel 2010) studie att 

stora amerikanska företag ökade sina CSR-budgetar under finanskrisens gång. Giannarakis 

och Theotokas (2011) kom sedermera fram till att deras studerade företag ökade sina CSR-

kommunikationer. Det här resultatet fick forskarna fram med ett urval på 112 företag, som 

var listade i organisationen Global Reporting Initiatives (GRI) hemsida. Forskarna 

Giannarakis och Theotokas (2011) använde sig av GRI:s indikatorer för mätning av CSR-

kommunikation, och fann att företagen ökade sina CSR-kommunikationer som ett sätt att 
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vinna tillbaka reducerat förtroende. Charitoudi, Giannarakis och Lazarides (2011) använde 

sig av samma lista företag. De valde emellertid att använda sig av Business in The 

Communitys (BITC) indikatorer, men trots olika ramverk var resultatet detsamma. 

Företagen ökade deras CSR-kommunikationer under finanskrisens gång. En anledning till 

fortsatt ökad CSR-kommunikation var konsumenternas ökade intresse för företagens 

samhälleliga ansvarstaganden. Företagen (med relativt sett mer CSR) kunde anse sig 

differentierade från andra företag som prioriterade bort CSR-kommunikation under 

finanskrisen, eftersom företagen framställdes som goda medborgare, och således 

profiterade på detta åtagande. (Quelch & Jocz 2009, se Selvi, Wagner & Türel 2010) 

 

Utöver ovannämnda studier har Mia och Al-Mamun (2011) utfört en undersökning i 48 

stora australiska företag. Studien visade att offentliggörandet av CSR genom 

årsredovisningar, CSR-rapporter och Internet ökade, men påpekade att ökningen var 

obetydlig, i och med att det enligt andra studier har blivit allt vanligare med CSR-

kommunikation. På det viset kan den naturliga ökningen av CSR-kommunikation ha varit 

orsaken och inte nödvändigtvis finanskrisen. 

 

Zaharia och Grundey (2010) studerade rumänska och litauiska företags årsredovisningar 

och liknande diskurser. De påvisade att företags CSR-kommunikationer har hanterats i 

varierande grad beroende på bransch-, land- och sektortillhörighet. Den kulturella 

kontexten spelar därmed en stor roll när det kommer till att förklara om och hur och varför 

eller varför inte finanskrisen har påverkat företags CSR-kommunikationer. Finanskrisens 

påverkan på svenska företags CSR-kommunikationer har dock inte undersökts akademiskt. 

Däremot har Arvidsson (2010) studerat svenska storföretags inställningar till CSR-

kommunikation. Arvidsson (2010) skickade ut enkäter, och fick svar från 18 Investor 

Relations Managers verkandes i företag i Stockholmsbörsens OMXS30, varefter sju av 

dem senare intervjuades. Resultatet påvisade att det har blivit allt vanligare för svenska 

företags allra viktigaste intressenter att efterfråga CSR-kommunikation. Trenden för CSR-

kommunikation har under de senaste åren därigenom varit på uppåtgående i Sverige.  
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De teorier som kan tas upp i samband med forskning av CSR-kommunikation är 

legitimitetsteorin (Arvidsson 2010; Branco & Rodrigues 2008; Mia & Al-Mamun 2011; 

Lee 2011; Reverte 2009), intressentteorin (Arvidsson 2010; Branco & Rodrigues 2008; 

Karaibrahimoglu 2010; Lee 2011; Mia & Al-Mamun 2011; Reverte 2009; Roberts 1992), 

aktieägarteorin (Blombäck & Wigren 2009; Friedman 1970), teorin om 

investeringsbedömningar (Karaibrahimoglu 2010; Njoroge 2009; Quelch & Jocz 2009, se 

Selvi, Wagner & Türel 2010; Zhang, Huang & Tang 2011) och teorin om företags etiska 

beteenden (Carroll 1991; Freeman & Gilbert 1998, se Joyner, Payne & Raiborn 2002). 

Legitimitetsteorin förklarar att företag utför CSR-kommunikation på grund av att anskaffa 

och/eller behålla och försvara rykte och identitet och därmed legitimitet. Företag måste 

därigenom handla inom de ramar som samhället anser acceptabelt. Om företag inte handlar 

inom de ramar som samhället anser acceptabelt kan företag istället förlora legitimitet. 

Legitimitetsförlust är ett stort hot för företag, eftersom företag därigenom kan få 

försämrade vinster. (Douglas et al. 2004, O’Donovan 2002, se Mia & Al-Mamun 2011) 

Enligt intressentteorin formas CSR-strategier på grund av intressenters influenser i företag. 

De mest framträdande intressenterna kan få företag att ändra sitt förhållande till CSR-

kommunikation. (Lee 2011) Aktieägarteorin antar att investeringar i CSR-kommunikation 

endast sker om avkastningen till aktieägarna ökar (Friedman 1970). Därigenom kan 

företags CSR-kommunikationer ha bortprioriterats (= teorin om investeringsbedömningar) 

under finanskrisen till förmån för åtaganden med närmare koppling till huvudverksamheten 

(Karaibrahimoglu 2010). Teorin om företags etiska beteenden förklarar istället att företag 

kan förändra CSR-kommunikationer som ett sätt att förhålla sig extra etiska under 

finanskrisen (Joyner, Payne & Raiborn 2002). 

 

Utöver ovannämnda teorier studeras faktorer som storlek på företag (Branco & Rodrigues 

2008; Guthrie et al. 2004; Trotman & Bradley 1981, Teoh & Thong 1984, Andrew et al. 

1989, se Haniffa & Cooke 2005; Holder-Webb et al. 2009; Mahadeo, Oogarah-Hanuman & 

Soobaryen 2011; Reverte 2009; Vuontisjärvi 2006), bransch- och sektortillhörighet (Adams 

et al. 1998, Archel 2003, Clarke & Gibson-Sweet 1999, Patten 1991, se Branco & 

Rodrigues 2008; Cowen et al. 1987, se Guthrie et al. 2004; Reverte 2009) och lönsamhet 

och skuldsättningsgrad (Branco & Rodrigues 2008; Haniffa & Cooke 2005; Neu, Warsame 
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& Pedwell 1998; Mia & Al-Mamun 2011; Reverte 2009; Roberts 1992). Större företag 

ägnar sig i högre grad åt CSR-kommunikation än mindre företag, eftersom större företag är 

mer mottagliga för granskningar, på grund av större företags offentliga synlighet (Brammer 

& Pavelin 2004, se Branco & Rodrigues 2008). Bransch- och sektortillhörighet påverkar 

graden av kommunikationer av samhälleliga ansvarstaganden. Företag inom offentligt 

synliga branscher, med stor möjlig miljöpåverkan samt i branscher och sektorer med dåligt 

rykte fokuserar mer på CSR-kommunikation. (Adams et al. 1998, Archel 2003, Clarke & 

Gibson-Sweet 1999, Patten 1991, se Branco & Rodrigues 2008) Lönsamhet och 

skuldsättningsgrad är också vanliga faktorer att ta till beaktning. Det finns dock inget 

tydligt samband mellan varken lönsamhet eller skuldsättningsgrad och CSR-

kommunikation, eftersom resultaten varierar från studie till studie. (Reverte 2009) 

 

I sammandrag ämnar studien att framlägga bevis för om och hur och varför eller varför inte 

finanskrisen har påverkat CSR-kommunikationer i Sverige. Tidigare studier angående 

finanskrisens effekter på CSR-kommunikation har som ovan skrivet redan utförts. De har 

dock inte gett tydliga och ensidiga svar. Detta förklaras av att CSR-kommunikation 

hanteras i varierande grad beroende på sammanhang och kulturell kontext. Det erfars 

emellertid att liknande akademiska studier aldrig förr har utförts i svensk kontext. Studien 

blir på det viset banbrytande, och tillför därigenom med ett relevant bidrag till den redan 

etablerade forskningen om CSR. Informationen som empiriskt samlas in i denna studie 

bidrar till att öka förklaringen för vad CSR-kommunikation kan tillföra företag. Studien 

blir således oavsett resultat till gagn för forskare och sedermera omvärlden. På det sättet 

ska studien särskilt medverka till att i slutändan ge företags intressenter ökad information 

för bättre beslutsfattande.  

1.3 Problemformulering 

Alltsamman taget har föranledande text bidragit till de problemformuleringar som studien 

nedan ställer: 

 

Har finanskrisen påverkat CSR-kommunikationer i Sverige? Hur och varför eller 

varför inte har finanskrisen påverkat CSR-kommunikationer i Sverige? 
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1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka om hur och varför eller varför inte finanskrisen har påverkat 

CSR-kommunikationer i Sverige, genom att fokusera på indikatorer för CSR och ställa 

frågor till företagsansvariga. 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 Metod 

Kapitlet fastslår att studien präglas av en förklarande vetenskaplig utgångspunkt, varefter 

det sedermera klarläggs att studien använder sig av en deduktiv forskningsansats. En 

diskussion kring valda informationskällor och källkritik rundar av kapitlet om metod. 

Kapitel 3 Teoretisk referensram 

Kapitel 3 redogör grundläggande kring begreppet CSR och de vanligaste samhälleliga 

ansvarstagandena inom CSR. Kapitlet fortsätter sedan med att etablera innebörden av CSR-

kommunikation samt varför CSR-kommunikation har uppstått. Därnäst redogörs teorier för 

CSR-kommunikation, varefter hypoteser läggs fram angående finanskrisens påverkan eller 

icke-påverkan på företags CSR-kommunikationer i Sverige. 

Kapitel 4 Empirisk metod 

Det fjärde kapitlet förklarar att studien använder sig av en longitudinell 

undersökningsdesign och en tvärsnittsdesign. Därefter beskrivs och motiveras studiens 

urval. Kapitel 4 tar sedermera upp studiens bortfallsanalys, varefter kapitlet beskriver och 

förklarar studiens databehov, operationalisering, variabler och databearbetning.  

Kapitel 5 Empirisk analys 

I detta kapitel diskuteras studiens insamlade empiriska material. Därvid analyseras samtliga 

hypoteser steg för steg. Kapitel 5 är strukturerad på så sätt att en utförd innehållsanalys 

förklarar om och hur finanskrisen påverkade eller inte påverkade svenska företags CSR-

kommunikationer. Analysen fortgår därefter med hänsyn till studiens webbenkäter. De här 

webbenkäterna syftar till att besvara om och hur och varför eller varför inte finanskrisen 

påverkade svenska företags CSR-kommunikationer. 

Kapitel 6 Slutsats 

Det avslutande kapitlet sammanfattar och drar slutsatser utifrån studiens resultat. Kapitlet 

avslutas sedan med studiens implikationer, och ger förslag till vidare studier inom området. 
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2 Metod 

Kapitlet om metod syftar till att redogöra för och motivera vald vetenskaplig utgångspunkt 

och forskningsansats. Detta görs för att berättiga besvarandet av ställt syfte. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse för valda informationskällor och källkritik. 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

En studies vetenskapliga utgångspunkt kan vara av en förklarande och/eller tolkande art. 

Studiens syfte är att undersöka om och hur och varför eller varför inte finanskrisen har 

påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, genom att fokusera på indikatorer för CSR och 

ställa frågor till företagsansvariga. Syftet medför en högst användbar användning av en 

förklarande vetenskaplig utgångspunkt. Den förklarande vetenskapliga utgångspunkten är 

sprungen ur naturvetenskapen, och kan användas för att studera en social verklighet och 

dess aspekter, genom att samla in data, som i slutändan kan testas och generaliseras. En 

framställd generalisering gör att en studie blir mer objektiv i förhållande till en tolkande 

vetenskaplig utgångspunkt. Studien använder sig följaktligen av en förklarande 

vetenskaplig utgångspunkt med intentionen att finna egenskaper hos studieobjekt som 

högst sannolikt kan återkomma i andra fall och situationer. (Bryman & Bell 2005; Eriksson 

& Wiedersheim-Paul 2011; Giddens 2007; McNeill & Chapman 2006; Ryan, Scapens & 

Theobald 1992; Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

I vidare mening syftar den förklarande vetenskapliga utgångspunkten till att studera 

objekten i den sociala verkligheten och inte specifikt människorna och institutionerna 

verkandes i densamma verklighet. (Bryman & Bell 2005; Eriksson & Wiedersheim-Paul 

2011; Giddens 2007; McNeill & Chapman 2006; Ryan, Scapens & Theobald 1992; 

Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

“Naturens värld, som naturvetenskapsmannen utforskar den, ‘betyder’ 

inte något för molekyler, atomer och elektroner. Men samhällsforskarens 

studieområde - den sociala verkligheten - rymmer en specifik menings- 

och relevansstruktur för de varelser som lever, handlar och tänker i denna 
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verklighet. Via ett antal konstruktioner av den vardagliga verkligheten 

har de i förväg valt ut och tolkat den värld som de upplever som verklig i 

sin vardag. Det är dessa tankeobjekt som styr deras beteende genom att 

utgöra drivkrafterna bakom detta beteende. De tankeobjekt som 

samhällsvetaren konstruerar för att förstå denna sociala verklighet har sin 

grund i de tankeobjekt som konstruerats av människor som lever sitt 

vardagliga liv i den sociala världen.” (Schutz 1962, se Bryman & Bell 

2005, s. 30) 

 

Citatet ovan är utmärkande för vilka vetenskapliga utgångspunkter en studie kan ta tillvara 

på, men citatet förklarar även vikten av en tolkande vetenskaplig utgångspunkt och 

begränsningarna för den förklarande vetenskapliga utgångspunkten. Till skillnad från den 

förklarande vetenskapliga utgångspunkten är den tolkande vetenskapliga utgångspunkten 

baserad på att förstå människans empatiska förmåga och inte på att förklara objekten som 

påverkar dem. Data som fås tillgång till blir därigenom av ett mer subjektivt slag, och kan 

ge annorlunda resultat i jämförelse med studier som begagnar sig av en förklarande 

vetenskaplig utgångspunkt. (Bryman & Bell 2005; Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011; 

McNeill & Chapman 2006; Ryan, Scapens & Theobald 1992; Saunders, Lewis & Thornhill 

2009) Intresset för denna studie ligger dock i att besvara problemformuleringarna och 

studiens syfte i generella termer. Studien antar därmed en objektiv verklighet, som inte tar 

hänsyn till att personer kan tänka och agera på olika sätt beroende på given situation 

(Bryman & Bell 2005). Syftet är således inte att skapa förståelse för varför subjekt gör som 

de gör under en finanskris. Det är snarare att förklara vad som händer samt hur och varför 

eller varför inte detta händer CSR-kommunikationer under en finanskris.  

2.2 Forskningsansats 

Teorier är kausaliteter, som kan skapas från grunden eller revideras, och förklarar att 

variablerna Y är konsekvenser av variablerna X. Bildningar av teorier kan göras med 

forskningsansatserna deduktion och/eller induktion. Valet av forskningsansats spelar roll 

för ett relevant resultat sett till studiens syfte. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) Den här 

rubriken är därmed avsedd för diskussion av vald forskningsansats. 
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Studien använder sig av deduktion. Kortfattat handlar deduktion om att dra slutsatser med 

utgångspunkt i hypoteser (= testbara kausaliteter), vilka är skapade utifrån redan befintliga 

teorier.  Hypoteserna är ämnade att antingen accepteras eller falsifieras, beroende på om de 

stämmer eller inte stämmer överens med verkligheten. Ett utmärkande drag för den 

deduktiva forskningsansatsen är generalisering, som finns till för att beskriva en population 

med statistisk säkerhet. (Bryman & Bell 2005; Ghauri & Grønhaug 2005; Saunders, Lewis 

& Thornhill 2009) 

 

Det har förut etablerats att det finns befintlig forskning om CSR. I detta forum finns teorier 

som visar att finanskriser inverkar på CSR på olika sätt i relation till vad som var fallet 

innan och efter finanskrisens gång. Det finns således redan etablerade kausaliteter (= 

befintliga teorier) om det som syftas till att undersökas. Hypoteser kan därmed ställas upp 

och undersökas, och i slutändan antingen accepteras eller förkastas utifrån svensk kontext. 

(Bryman & Bell 2005; Ghauri & Grønhaug 2005; Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

Nackdelar kan emellertid finnas vid användning av en deduktiv forskningsansats. 

Nackdelarna kan finnas i form av dess stelhet. Studien begränsas huvudsakligen därigenom 

inom de för studien etablerade teorierna. På det viset kan angelägen information komma att 

förbises. (Bryman & Bell 2005; Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

Induktion finns som kontrast till deduktion. Den induktiva forskningsansatsen danar på 

skapandet av teorier först efter att all empirisk observation har utförts. I vidare mening 

väsentligen bortser induktiva studier sig från generalisering. Detta beror på att 

observationer görs grundligt, och således når urvalet resursmässigt och generellt sett inte 

antalet för statistisk säkerhet. Induktion har därmed sina nackdelar i att resultatet inte direkt 

kan generaliseras. Den induktiva forskningsansatsen har dock sina fördelar. Induktion är 

inte lika stel som deduktion. På det viset kan angelägen information bättre tas upp. Studiens 

syfte är dock inte desto mindre att undersöka om och hur och varför eller varför inte 

finanskrisen har påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, genom att fokusera på 

indikatorer för CSR och ställa frågor till företagsansvariga. Teorier finns redan för detta 
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syfte, och generalisering efterfrågas i denna studie. Detta gör induktion irrelevant. (Bryman 

& Bell 2005; Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

Observera att stelheten med den deduktiva forskningsansatsen inskränks i delar av studien, 

av den anledningen att öppna frågor ställs till företagsansvariga. Därigenom kan studien ta 

upp nyanserade observationer, och således kan studien bättre förklara sambandet mellan 

finanskris och svenska företags CSR-kommunikationer. Detta är dock inte tillräckligt för 

att klassificeras som induktivt, i och med att studien inte grundligt utför studier på det som 

syftas till att studeras. (Bryman & Bell 2005; Saunders, Lewis & Thornhill 2009)  

2.3 Informationskällor och källkritik 

Studiens syfte är att undersöka om och hur och varför eller varför inte finanskrisen har 

påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, genom att fokusera på indikatorer för CSR och 

ställa frågor till företagsansvariga. För att kunna besvara detta krävs en relevant teoretisk 

grund. Den teoretiska grundens källor är av sorten elektroniska källor och böcker. De 

elektroniska källorna är uppdelade i fyra delar: (1) referentgranskade vetenskapliga artiklar, 

(2) vetenskapliga artiklar, (3) artiklar och (4) dokument från organisationer. Källorna har 

främst erhållits via sökningar i databaserna OneSearch beta och Google Scholar. Googles 

allmänna sökfunktion har dessutom också använts. Böcker har lånats efter sökningar i 

Linnéuniversitetets bibliotekskatalog och LIBRIS. Källor som har funnits har 

huvudsakligen haft referenslistor. De här referenslistorna har använts för att finna fler 

källor av relevans. Processen har fortgått fram till och med att tillräcklig information har 

kunnat anskaffas för bildandet av en god teoretisk grund.  

 

Källor kan vara av otillförlitlig art. Kritik mot källor har därmed funnits. Studien har använt 

sig av tre bedömningskriterier. De här bedömningskriterierna har varit: (1) autenticitet: om 

materialet har varit av ett obestridligt ursprung, (2) trovärdighet: om källan har innehållit 

felaktigheter och/eller förvrängningar och (3) meningsfullhet: om materialet har varit 

begripligt. (Bryman & Bell 2005) De referentgranskade vetenskapliga artiklarna är den 

mest tillförlitliga sortens källa, av den anledningen att referentgranskade vetenskapliga 

artiklar generellt sett är skrivna av oberoende personer. Vetenskapliga artiklar stämmer i 
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detta sammanhang överens med referentgranskade vetenskapliga artiklar, men till skillnad 

från vetenskapliga artiklar kontrolleras referentgranskade vetenskapliga artiklar av flera 

redaktörer i en rigorös process. Detta förhindrar alster av dålig kvalitet, och upprätthåller 

en rättvisande bild. (Hames 2007) Artiklar och dokument från organisationer kan ha 

informationsskevheter. Det kan därmed finnas sannolika skäl för trovärdighetsproblem. 

Däremot är autenticitet och meningsfullhet starka, i och med att den skrivna texten kommer 

från direkta källor, samtidigt som organisationer har ståndpunkter att förmedla. (Bryman & 

Bell 2005) Källor av icke-märkta ursprung har förkastats. På motsatt sätt har källor som har 

uppvisat god autenticitet använts. Informationsskevheter har blivit uppmärksammade, 

genom att jämföra källor mot varandra.  
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3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen syftar till diskussion angående relevanta teorier (= 

etablerade kausaliteter) som är bidragande till att förklara om och hur och varför eller 

varför inte finanskrisen har påverkat CSR-kommunikationer i Sverige. Det har förut 

etablerats att studien använder sig av deduktion. Därigenom härleds teorier till hypoteser, 

som i senare delen av studien ämnas accepteras eller falsifieras. Avsnittet inleder med en 

diskussion om CSR och CSR-kommunikation, varefter teorier och hypoteser presenteras. 

3.1 Corporate Social Responsibility 

CSR är ett omfattande begrepp. Det finns ingen klar definition över CSR, och det råder 

därmed förvirring över infattningen av CSR (Grankvist 2009). Friedman (1970) har 

exempelvis ansett att företags samhällsansvar enbart sträcker sig inom gränsen för ett 

ekonomiskt ansvarstagande. Europeiska Kommissionens (COM) definition av CSR är dock 

för tillfället den mest accepterade definitionen av CSR (Iamandi, Constantin & Joldes 

2010), och för fram att CSR är företags ansvar när det gäller allmän samhällspåverkan 

(COM 2011). COM är inte ensam om att förklara CSR på liknande sätt. Organisationen 

GRI kategoriserar CSR utifrån konceptet Triple Bottom Line, som innefattar företags 

ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvarstaganden, och är ett allmänt vedertaget 

koncept. Observera att konceptet Triple Bottom Line också har ett ytterligare samhälleligt 

ansvarstagande, som emellertid genomsyrar de övriga tre samhälleliga ansvarstagandena. 

Det etiska ansvarstagandet styr hur de övriga tre samhälleliga ansvarstagandena utförs. 

(Betianu 2010) Den här studien förhåller sig till dagens förhärskande definition av CSR, 

eftersom två välrenommerade organisationer i COM och GRI definierar CSR på liknande 

sätt. Det etiska ansvarstagandet utvecklas därmed inte vidare i denna studie, av den orsaken 

att det etiska ansvarstagandet är ingående i de övriga tre samhälleliga ansvarstagandena. 

 

Grankvist (2009) ger stöd till Triple Bottom Line, och vidareutvecklar definitionen över de 

tre olika samhälleliga ansvarstagandena. Det ekonomiska ansvarstagandet innebär att 

företag drivs på ett sådant sätt att företag maximerar lönsamhet, i syfte att kunna ge hög 
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avkastning till aktieägare. Miljömässigt ansvarstagande handlar om att driva verksamhet 

under sådana förhållanden att miljön inte påverkas negativt på lång sikt. Ett socialt 

ansvarstagande innebär att driva företag med beaktande av samhället, i syfte att vara 

och/eller framstå som en god samhällsmedborgare.  

3.1.1 Ekonomiskt ansvarstagande 

Företags ekonomiska ansvarstaganden är grunden för de övriga samhälleliga 

ansvarstagandena. Detta kommer sig av att företag behöver stabil ekonomi för att hålla sig 

livsdugliga på lång sikt. Stabil ekonomi behövs sedermera för att få övriga samhälleliga 

ansvarstaganden att vara långsiktiga. (Carroll 1991; Grankvist 2009) Det ekonomiska 

ansvarstagandet var generellt sett det enda samhälleliga ansvarstagandet som företag åtog 

sig, innan det att konceptet Triple Bottom Line konsoliderades (Bauer 2008; Carroll 1991). 

Maximering av ägares avkastning utan ett vidtagande av övriga samhälleliga 

ansvarstaganden var förut förhärskande, och Friedman (1970) ansåg att övriga samhälleliga 

ansvarstaganden var förskingring av finansiella medel. 

 

21 år senare hävdade Carroll (1991) att ekonomiskt ansvarstagande innebar 

vinstmaximering och därmed höga avkastningar till aktieägare. Därförutom skulle företag 

också behålla starka konkurrenspositioner och optimera operativa verksamheter. 

 

Det ekonomiska ansvarstagandet har i de senaste åren utvecklats ytterligare mer. 

Ekonomiskt ansvarstagande innefattar numer att företag tar sig an andra samhälleliga 

ansvarstaganden utöver det direkta ekonomiska ansvarstagandet. Ett antagande av övriga 

samhälleliga ansvarstaganden kan gynna företag genom lägre kostnader och högre vinster. 

Kompostering av anställdas matrester kan exempelvis innebära besparingar och därmed 

lägre kostnader och relativt sett högre vinster. Företagsledares generella betraktelser på 

CSR är dock att det ska finnas en positiv inverkan på företags vinster för att övriga 

samhälleliga ansvarstaganden ska genomföras. Kärnverksamheten är således fortfarande 

primär. Betraktelsesätten är emellertid annorlunda idag än under 70-talet. Ett enbart fokus 

på aktieägares avkastning ansågs förr som den enda vägen till framgång. Dagens 

företagsledare anser däremot att övriga samhälleliga ansvarstaganden också behöver åtas 
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för att uppnå långsiktig framgång. Detta beror på att intressenter numer förväntar sig att 

företag även tar ansvar utöver ekonomin. Om ansvar inte tas ökar risken för att företags 

rykte skadas (Arvidsson 2010). Värdet på företag kommer som en konsekvens av detta att 

minska. Detta kommer inte minst att synas på lång sikt. Konsekvenser av ett undermåligt 

CSR kan vara lägre vinster och företagsvärde och därmed sämre avkastning till aktieägare. 

Det här innebär att det ekonomiska ansvarstagandet är avsevärt mer än bara antagandet av 

företagens finansiella aspekter. De övriga samhälleliga ansvarstagandena görs följaktligen 

för att lägga grunden för goda avkastningar. (Grankvist 2009) 

3.1.2 Miljömässigt ansvarstagande 

Ett miljömässigt ansvarstagande för företag innebär att företag reducerar eller eliminerar 

miljömässiga implikationer som orsakas av företags verksamheter (Rahman & Post 2012).  

 

“Quite simply, our business practices are destroying life on earth. 

Given current corporate practices, not one wildlife preserve, 

wilderness, or indigenous culture will survive the global market 

economy.... There is no polite way to say that business is destroying 

the world.” (Hawken 1993, se Hay, Stavins & Vietor 2005, s. 192) 

 

I 1970-talet insåg allmänheten att företag har en relativ stor inverkan på miljön. Den här 

insynen berodde på framgångsrik påverkan av organisationerna Greenpeace och Amnesty 

International. (Bauer 2008) Det miljömässiga ansvarstagandet fortsatte att konsolideras 

under 80- och 90-talet. 80-talet såg fokus på att företags produkter och tjänster bidrog till 

negativa miljöpåverkningar. (Crowther & Aras 2010) Detta förstärktes under 90-talet när 

negativa miljöpåverkningar i form av utsläpp av gödning och gifter uppmärksammades. 

Konsumenters intresse i att bidra till miljön ökade därmed, och återvinning samt 

produktmärkning blev allt vanligare. (Elkington 1999; Grankvist 2009) 

 

Dagens fokus finns på utsläpp av växthusgaser. Detta fick sitt stora genombrott efter 

premiären av Al Gores film En Obekväm Sanning i år 2006. Samhället har därigenom fått 

en ytterligare ökad medvetenhet, och i stort sett samtliga företag verkandes i olika 
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branscher har blivit pressade till att redovisa klimatpåverkan. Det miljömässiga 

ansvarstagandet har sedermera breddats, och handlar om den sammantagna påverkan på 

miljön. (Elkington 1999; Grankvist 2009)  

3.1.3 Socialt ansvarstagande 

Det som avses med socialt ansvarstagande är att driva verksamhet med beaktning för 

medborgares hälsa och välbefinnande. I grunden handlar socialt ansvarstagande om att 

företag ska vara goda samhällsmedborgare. Socialt ansvarstagande innefattar bland annat 

filantropiska aktiviteter och förmedlande av utbildningar och volontärprogram (Inoue & 

Lee 2011). Den här typen av ansvarstagande handlar även om att värna om anställdas bästa 

och att se till att personalen är tillfredsställda och lever ett bekvämt liv. Detta bidrar till att 

arbetare blir mer effektiva och lönsamma för företag. (Grankvist 2009) 

 

Det sociala ansvarstagandet inlemmades i begreppet CSR i samband med att intressenter 

fick upp ögonen för företags samhälleliga ansvarstaganden i 80- och 90-talet, efter det att 

media och intressenter riktade fokus på företags faktiska verksamheter. Företag insåg 

därigenom att ett försämrat rykte kan vara en konsekvens för företag vars ageranden inte 

lever upp till de förväntningar som samhället och/eller primära intressenter har gentemot 

företag. Intressenter kan exempelvis motarbeta företag om företag anställer barnarbetare i 

sina företagsverksamheter. Detta kan sedermera ge en negativ bild och identitet på företag. 

I slutändan kan detta också ge sämre avkastning. Intressenter ser snarare att företag bidrar 

med finansiella medel och anläggningar samt deltar i humanitära åtaganden. Företag kan 

följaktligen bli framgångsrika om företag uppnår samhällets förväntningar. (Carroll 1991) 

3.2 CSR-kommunikation 

Kommunikation av CSR beror på informationsasymmetri (Jensen & Meckling 1976, se 

Arvidsson 2003). Detta har först och främst uppkommit på grund av att ägare 

huvudsakligen inte har full kontroll över företag. Investerare finner en mindre effektivitet, 

och har således inget direkt intresse av att personligen kontrollera samtliga företag som de 

äger. Förutsatt att marginalnyttan av överlämnandet hamnar lika med eller överstiger 

marginalkostnaden av detsamma lämnar ägare hellre ifrån sig kontrollen till agenter, som 
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särskilt består av företagsledningar och VD:s. (Fama 1980) Därförutom är samhället och 

primära intressenter intressanta för företag, i och med att samhället och primära intressenter 

kan påverka agenters och således företags ageranden (Davis 2005). Det finns därmed goda 

anledningar till att företag kommunicerar ut samhälleliga ansvarstaganden.  

 

CSR-kommunikation tas under övervägande som retorik, och är ett företag som har till 

syfte att påverka och/eller bekräfta människors betraktelser om företags verksamheter 

(Elwood 1995, Fredriksson 2002, Ihlen 2004, se Fredriksson 2008; Grafström, Göthberg & 

Windell 2008). Företag profilerar sig genom att manifestera värderingar och 

interpretationer av omvärlden. På det viset kan företag förmedla vad de står för och hur de 

ser på framtiden. Detta görs för att kunna differentiera sig mot andra företag när det gäller 

företags samhälleliga ansvarstaganden. CSR-kommunikation används för att visa samhället 

och primära intressenter att företag fungerar som andra företag, och därigenom uppfyller 

samhällets och primära intressenters förväntningar. Företag strävar således till att skapa 

identifikation med värden som ägare, samhället och primära intressenter inte har 

anledningar att ifrågasätta. Detta görs på grund av att få ekonomiska fördelar och/eller för 

att förhålla sig etiska. (Crable & Vibbert 1995, Esrock & Leitchy 1998, Hooghiemstra 

2000, Maignan & Ralston 2002, se Fredriksson 2008; Joyner, Payne & Raiborn 2002)  

3.3 Teorier som förklarar sambandet mellan finanskrisen och CSR-
kommunikation 

Det finns en samling akademisk litteratur med teoretiska perspektiv om CSR-

kommunikation. Teorierna har visat sig vara framgångsrika när det kommer till att förklara 

kvantiteten av och innehållet i CSR-kommunikation. (Gray, Kouhy & Lavers 1995; Milne 

2002, se Reverte 2009) Enligt teorierna ses CSR-kommunikation huvudsakligen som ett 

sätt att bilda och/eller försvara ett företags rykte och identitet och därmed legitimitet. 

(Hooghiemstra 2000, se Reverte 2009). Dessutom förmedlar teorierna att intressenter 

förmår företag att överensstämma med företags intressenters förväntningar (Guthrie et al. 

2004; Lee 2011). De första tre teorierna grundar sig i legitimitets-, intressent- och 

aktieägarteorin, vilka avser att förklara att företag använder sig av CSR-kommunikation för 

att dra ekonomiska fördelar. Därtill förklarar teorin om investeringsbedömningar att företag 
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kan förändra CSR-kommunikation utifrån företags lönsamhet. Den sista teorin är av icke-

ekonomisk art, och rör företags etik. Teorin om företags etiska beteenden förklarar att 

företags etiska beteenden kan leda till ändrad CSR-kommunikation under kristider.  

3.3.1 Legitimitetsteorin 

Företagsskandaler och oetiska förfaranden har i de senaste åren uppdagats i överflöd. De 

här företagsskandalerna och oetiska förfarandena har inte minst visat sig när det gäller 

företags utnyttjande av barnarbete och belönande av gigantiska bonusar till företagsledare. 

Det har därförutom rapporterats om en eskalerande användning av naturresurser och ökade 

föroreningar. Detta har bidragit till att samhället har fått upp ögonen för och ytterligare 

engagerat sig i frågor som rör CSR. (Goodman 2009, SOU 2004b, se Arvidsson 2010; 

Holder-Webb et al. 2009) Det ökade samhälleliga engagemanget har lett till regeringars 

försök att minska risken för olämpligt beteende bland företag. Detta har sedermera 

manifesterats i regeringsinrättade regler och restriktioner. (Arvidsson 2010) 

 

Legitimitetsteorin antar att det finns ett socialt kontrakt mellan företag och samhälle. Detta 

innebär att företag går med på att utföra handlingar som är önskvärda av samhället, i utbyte 

mot godkännande av affärsmål och andra belöningar. (Brown & Deegan 1998, Deegan 

2002, Guthrie & Parker 1989, se Reverte 2009; Deegan & Rankin 1996, Guthrie & Parker 

1990, Neu et al. 1998, Patten 1991, Patten 1992, Walden & Schwartz 1997, se Guthrie et 

al. 2004) Sociala kontrakt kan dock tillintetgöras om företag inte rättar sig till de normer 

som anses socialt accepterade. Detta kan leda till en stark och negativ inverkan på företags 

legitimitet och resurser och slutligen överlevnad. (DiMaggio & Powell 1983, Oliver 1991, 

Scott 1987, se Reverte 2009; Guthrie et al. 2004; Mia & Al-Mamun 2011). 

Legitimitetsskapande och motverkande av samhälleliga infogade negativiteter är 

anledningarna till att företag frivilligt kommunicerar ut information om CSR. Alltfler 

företag har anpassat sig till kraven som har förespråkats via regleringar och sociala normer 

och preferenser. Detta har kunnat göras genom att öka kvantiteten CSR-kommunikation. 

(Arvidsson 2010; Guthrie et al. 2004; Lee 2011; Reverte 2009) 
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Skapandet av legitimitet leder till företags strävan att bli accepterade av företagens sociala 

omgivningar. Företag utför därmed samhälleliga accepterade och önskvärda gärningar, i 

syfte att anses legitima. CSR-kommunikation är en strategi för att etablera eller bibehålla 

legitimitet. Enligt legitimitetsteorin är CSR-kommunikation ett betydande medel för att 

övertyga intressenter om att deras förväntningar har uppfyllts. Ett legitimt företag är ett 

företag med gott rykte och starkt förtroende bland sina intressenter (Grafström, Göthberg & 

Windell 2008), och ett företags rykte kan vara viktigt för ett företags resultat. Bättre rykte 

kan innebära större chans att erhålla viktiga klienter och få lukrativa kontrakt (Løwendahl 

1997, se Arvidsson 2003). Förmågan att rekrytera och kvarhålla värdefull personal kan 

kräva ett gott rykte. Därförutom är regeringar och övriga påtryckningsgrupper synnerligen 

intresserade av att företag uppnår förväntningar gällande frågor som rör CSR. Om företag 

inte når upp till förväntningar kan företagsrykten skadas, medan lönsamhet kan komma att 

minska. (Arvidsson 2003) Ryktet bevaras genom att övertyga företags intressenter att 

verksamheten är överensstämmande med intressenters värderingar. Ett gott rykte är en 

förutsättning för legitimitet. (Branco & Rodrigues 2008) 

 

Arvidsson (2003) har undersökt förhållandet mellan immateriella tillgångar och företags 

rykte. 2003 års forskning argumenterade för att kategorin Environ/Social är nära kopplat 

till rykte. Branco och Rodrigues (2008) har sedermera undersökt förhållandet mellan 

företags rykte och CSR-kommunikation. Studierna fann ett positivt och signifikant 

samband. Branco och Rodrigues (2008) drog därmed slutsatsen att ett av de viktigaste 

elementen för skapandet av ett gott rykte är genomförandet av CSR-kommunikation.  

3.3.2 Intressentteorin 

Intressentteorin tar upp hur de olika intressenternas förväntningar och hur den relativa 

makten av intressenterna inverkar på företags kommunikationer av CSR. CSR-

kommunikation är ett sätt för företagsledningar att hantera behovet av information från 

intressenter. Intressentteorin antar att företag tar sig an de aktiviteter som förväntas av de 

individer och grupper som kan påverka eller påverkas av företags verksamheter (Mia & Al-

Mamun 2011). Två aspekter tillskrivs intressentteorin. Den normativa intressentteorin 

förmedlar att samtliga intressenter är av likvärdig betydelse. (Guthrie et al. 2004) På grund 
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av resursmässiga skäl har det dock visat sig att företag endast riktat sin uppmärksamhet 

mot ett begränsat antal intressenter. De här intressenterna har huvudsakligen ett stort 

inflytande på företags beteenden, och är således av primär art för företag. Ett fokus på 

primära intressenter görs därmed på grund av att få stöd från primära intressenter. Detta 

krävs för att företag ska kunna överleva. (Reverte 2009) Företags förhållningssätt till CSR-

kommunikation kommer i och med detta att förändras, beroende på framträdande 

intressenters förhållningssätt gentemot CSR-kommunikation (Lee 2011).  

 

Arvidsson (2010) har undersökt de 30 största företagen i Stockholmsbörsen. Författaren 

Arvidsson (2010) frågade Investor Relations Managers om deras syn på CSR. Resultatet 

visade att CSR-kommunikation i årsredovisningar och speciellt framställda CSR-rapporter 

generellt sett har ökat under de senaste åren. Ökningen av CSR-kommunikation berodde på 

ett ökat intresse från intressenter, och då framför allt från primära intressenter. 

3.3.3 Aktieägarteorin 

Det enda samhälleliga ansvaret som ett företag behöver åta sig är att förbättra aktieägarnas 

finansiella ställning. Detta är aktieägarteorins utgångspunkt. (Friedman 1970) Teorin ser 

företag som separerade från samhället. Företag är ämnade att värna om aktieägarnas 

intressen (Blombäck & Wigren 2009), på grund av att aktieägarna är beslutsfattare och 

företags främsta intressenter (Freeman & Reed 1983). Aktieägarna är i sin tur främst 

förknippade med att få ut det mesta av deras ägda företag, eftersom aktieägarna har en 

strävan för vinstmaximering. CSR-kommunikation sker därmed på grund av att aktieägarna 

anser att CSR-kommunikation är lönsamt. (Golob & Bartlett 2007)  

3.3.4 Teorin om investeringsbedömningar 

Den här teorin förklarar varför CSR-kommunikation kan ändras under extrema negativa 

händelser. Föregående sektion etablerade att företag främst är ämnade att värna om 

aktieägarnas intressen (Blombäck & Wigren 2009). Företag behöver således prioritera 

maximal avkastning till aktieägare. Detta innebär att företag behöver prioritera en optimal 

kombination av tillgängliga åtaganden, som gör att maximal avkastning kan ske. (Zhang, 

Huang & Tang 2011) Friedman (1970) fortsätter detta resonemang med att påpeka att inga 

aktiviteter bör utföras med ett utfall som medför sänkta avkastningar. Därmed bör företag 
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endast ägna sig åt CSR-kommunikation enbart om det förbättrar lönsamhet och avkastning 

till aktieägare kontra andra åtaganden. Det här förhållandet kan inte minst visas i 

finanskriser, därvid företags lönsamhet högst sannolikt minskar (Karaibrahimoglu 2010). 

3.3.5 Teorin om företags etiska beteenden 

Etik handlar om att uppfatta vad som är rätt, och agera utefter det (Carroll 1991; Freeman 

& Gilbert 1998, se Joyner, Payne & Raiborn 2002). Ingående i etik är moraliska 

värderingar, som är förmågan att veta vad som är rätt och fel samt acceptabelt och 

oacceptabelt. Föregående teorier har etablerat att företags etiska beteenden påverkas av 

samhället och primära intressenter, eftersom samhället och primära intressenter efterfrågar 

ett anammande av normer och värderingar som anses socialt acceptabla. Företag 

kommunicerar därmed ut CSR för att motverka skada av företags legitimitet och rykte och 

förhållande till primära intressenter. Det synsättet innebär dock att företag endast skulle 

kommunicera ut CSR som ett sätt att undvika legala konsekvenser eller övertyga 

intressenter att företags verksamheter är etiska. (Joyner, Payne & Raiborn 2002) Ett 

tillvägagångsätt av mer etisk karaktär är om företags etiska beteenden faktiskt är 

associerade med en önskan att göra vad som är rätt. Företag skulle således bete sig etiskt, 

även om samhället och primära intressenter inte skulle kräva detta. CSR-kommunikation 

kan vara en viktig del för att ge intressenter fullständig förståelse om vad företag anser är 

etiskt rätt. Företag skulle följaktligen kommunicera ut CSR på grund av att det är etiskt att 

göra. (Joyner, Payne & Raiborn 2002) CSR-kommunikation kan därmed ändras under och 

på grund av finanskriser, för att företag vill vara extra etiska i kristider. Arvidsson (2010) 

visar dock i sin studie att svenska företag inte kommunicerar ut CSR specifikt för att vara 

etiska. Studien utförd av Arvidsson (2010) motiverade istället att alla utom ett företag 

utförde CSR-kommunikation som ett sätt att undgå förlust av värde.  

3.4 Hypotesbildning 

Den här rubriken sammanfattar de föregående teoriavsnitten, vilka har ämnat förklara 

sambandet mellan finanskris och CSR-kommunikation. Avsnittet inleder med att presentera 

resultat från tidigare forskning när det gäller finanskrisens påverkan på CSR-

kommunikation, och fortsätter med att etablera hypoteser utifrån ovan etablerade teorier. 
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3.4.1 Om finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

Tidigare forskning har funnit att företags engagemang inom CSR-kommunikation blev mer 

omfattande under finanskrisen. Detta borgar för att CSR-kommunikationen kunde ha 

ändrats även i Sverige under finanskrisen. Quelch och Jocz (2009, se Selvi, Wagner & 

Türel 2010) studie påvisade att stora amerikanska företag ökade sina CSR-budgetar under 

finanskrisens gång. Detsamma fokus har funnits hos företag verkandes i Litauen och 

Rumänien (Zaharia & Grundey 2010). Giannarakis och Theotokas (2011) och Charitoudi, 

Giannarakis och Lazarides (2011) kom fram till att deras studerade företag involverade sig 

i mer CSR-kommunikation under finanskrisen än vad som var fallet innan densamma kris. 

Diskussionen ovan leder fram till den första hypotesen, som ämnar förklara om 

finanskrisen generellt sett påverkade svenska företags CSR-kommunikationer under 

finanskrisen. 

 

H1a: Det finns ett positivt samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-

kommunikationer 

 

Andra studier har emellertid kommit fram till det motsatta sambandet. Karaibrahimoglu 

(2010) fann att CSR-kommunikation markant minskade i omfattning i stora globala företag 

under finanskrisens gång. Därförutom påvisade Njoroge (2009) att finanskrisen hade en 

negativ inverkan på multinationella företags CSR-kommunikationer i Kenya. Diskussionen 

ovan leder fram till hypotes H1b: 

 

H1b: Det finns ett negativt samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-

kommunikationer 

3.4.2 Hur finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

Kommunikationer av företags samhälleliga ansvarstaganden ändras på olika sätt när det 

sker förändringar i CSR-kommunikation. Kommunikation av miljömässigt ansvarstagande 

och kommunikation av socialt ansvarstagande kan användas som ett sätt att dra bort 

uppmärksamheten från de ekonomiska resultaten under svåra tider (Branco & Rodrigues 

2008; Reverte 2009). Därigenom kan kommunikation av miljömässigt ansvarstagande och 
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kommunikation av socialt ansvarstagande komma att öka som ett sätt att dra 

uppmärksamheten mot dessa ovannämnda kategorier av CSR-kommunikation, medan 

kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande kan komma att minska under finanskrisen, 

på grund av att dra bort uppmärksamheten från det ekonomiska ansvarstagandet, som kan 

ha fått sig en törn under finanskrisen. Hypoteserna blir således: 

  

H2a: Det finns ett negativt samband mellan finanskrisen och svenska företags 

kommunikationer av det ekonomiska ansvarstagandet 

H2b: Det finns ett positivt samband mellan finanskrisen och svenska företags 

kommunikationer av det miljömässiga ansvarstagandet 

H2c: Det finns ett positivt samband mellan finanskrisen och svenska företags 

kommunikationer av det sociala ansvarstagandet 

3.4.3 Legitimitet och CSR-kommunikation under finanskrisen 

Med grund i legitimitetsteorin anses företag utföra aktiviteter som önskas av samhället. En 

del av dessa aktiviteter är CSR-kommunikation. Det ska skrivas att CSR-kommunikation 

stärker företags rykte och identitet. Detta krävs för att kunna behålla legitimitet. (Branco & 

Rodrigues 2008) Allmänhetens förtroende för företag under finanskrisen var lågt, på grund 

av flera uppdagade skandaler. Giannarakis och Theotokas (2011) har därigenom kommit 

fram till att deras studerade företags CSR-kommunikationer ökade under finanskrisen som 

ett sätt att bygga upp förlorat förtroende. Detta kunde göras genom att förbättra rykte och 

förstärka legitimitet. Den här sambandsförklaringen har tillstyrkts av Schneitz och Epstein 

(2005, se Selvi, Wagner & Türel 2010), som har förklarat att ett gott rykte kan innebära att 

företag klarar sig undan bättre från en ekonomisk kris än de företag som har ett dåligt 

rykte. Med detta argument bildas H3a. 

 

H3a: Det finns ett positivt samband mellan samhällets efterfrågan av CSR-kommunikation 

under finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer 

 

Syftet med denna studie är även att svara på varför inte CSR-kommunikation förändrades 

under finanskrisen, om så visar sig vara fallet. Därmed ställs hypotes, med en förutsättning 
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att finanskrisen inte har påverkat CSR-kommunikationer i Sverige. Detta gäller också 

samtliga hypoteser, som sedermera etableras nedan. Företag kommer inte att förändra 

omfattningen av deras nuvarande CSR-kommunikationer, om företag inte upplever att 

samhället kräver mer eller mindre CSR-kommunikation. Detta leder fram till H3b: 

 

H3b: Samhällets oförändrade efterfrågan under finanskrisen innebär att inget samband 

återfinns mellan finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer 

3.4.4 Intressenter och CSR-kommunikation under finanskrisen 

Enligt intressentteorin är intressenternas förväntningar och efterfrågan på CSR de faktorer 

som styr kvantiteten CSR-kommunikation. Därvid läggs störst vikt på företagens primära 

intressenter. Det kan tänkas att primära intressenter under kristider är desto mer bekymrade 

över företags finansiella resultat. CSR-kommunikation kan därmed användas som ett 

verktyg för att minska intressenters oro. (Mia & Al-Mamun 2011) En annan anledning till 

att kommunicera ut mer omfattande information om CSR under finanskriser är att intala 

primära intressenter att CSR-kommunikation ger företag långsiktiga konkurrensfördelar, 

alternativt att försöka dra uppmärksamheten bort från svaga finansiella resultat (Reverte 

2009). Alltsamman taget innebär intressentteorin att grupper och individer kan påverka 

kommunikationen av CSR (Lee 2011), och att CSR-kommunikationer är mer efterfrågat än 

före finanskrisen, på grund av de negativa konsekvenserna som en finanskris innebär 

(Karaibrahimoglu 2010). Den här diskussionen leder fram till hypotes 4a: 

 

H4a: Det finns ett positivt samband mellan primära intressenters efterfrågan av CSR-

kommunikation under finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer 

  

Om företagens primära intressenter inte förändrar sin efterfrågan av CSR-kommunikation 

under finanskrisen kommer företags CSR-kommunikationer inte att påverkas enligt 

intressentteorin. Nästa hypotes lyder därmed: 
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H4b: Företagens primära intressenters oförändrade efterfrågan under finanskrisen 

innebär att inget samband återfinns mellan finanskrisen och svenska företags CSR-

kommunikationer 

3.4.5 Lönsamhet med CSR-kommunikation och CSR-kommunikation under 

finanskrisen 

Aktieägarteorin förmedlar att det enda samhälleliga ansvaret som ett företag behöver åta 

sig är att förbättra aktieägarnas ställning (Friedman 1970). Detta innebär att företag anses 

som separerade från samhället, och verkar därför istället enbart för aktieägares intressen, av 

de orsakerna att aktieägare är beslutsfattare och företags främsta intressenter (Freeman & 

Reed 1983). Aktieägarna är i sin tur främst förknippade med att få ut det mesta av deras 

ägda företag, eftersom aktieägarna har en strävan för vinstmaximering. CSR-

kommunikation sker därmed på grund av att aktieägarna anser att det är lönsamt. Företag 

kommer således att öka CSR-kommunikationen, om aktieägare anser att det är lönsamt. 

(Golob & Bartlett 2007) Den här diskussionen leder fram till H5a. 

 

H5a: På grund av lönsamheten med CSR-kommunikation finns ett positivt samband mellan 

finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer 

 

Den ovannämnda diskussionen kan också bilda en hypotes till ett negativt samband, på 

grund av att aktieägare och företags beslutsfattare istället kan komma att undanbeda CSR-

kommunikation, i och med att CSR-kommunikation inte anses bidra till hög lönsamhet. 

H5b lyder således:  

 

H5b: På grund av den låga lönsamheten med CSR-kommunikation finns ett negativt 

samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer 

 

Företag kan dock också komma att inte förändra CSR-kommunikationen, av den orsaken 

att företags aktieägare och beslutsfattare inte anser att lönsamheten är tillräcklig hög eller 

låg nog för att förändra företags CSR-kommunikationer. Detta leder i sin tur till H5c: 
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H5c: På grund av att lönsamheten inte var tillräcklig hög eller låg nog för att förändra 

CSR-kommunikation finns inget samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-

kommunikationer 

3.4.6 Företags lönsamheter och CSR-kommunikation under finanskrisen 

Studiens problemdiskussion etablerade Maslows behovspyramid. Maslows behovspyramid 

förklarar att företag tenderar att tillgodose sina primära behov först innan det att sekundära 

behov tillgodoses, på grund av att primära behov är de behov som behövs för att kunna 

överleva. Företags CSR-kommunikationer kan antas vara lågprioriterade vid finansiella 

svårigheter. Företag kan prioritera bort CSR-kommunikation under finanskriser, om företag 

är kortsiktigt vinstmaximerande. Det kan tänkas att CSR-kommunikation generellt sett ger 

lägre avkastningar än åtaganden som är mer anknutna till företags kärnverksamheter. 

(Karaibrahimoglu 2010) Detta är grunden för teorin om investeringsbedömningar. Teorin 

om investeringsbedömningar handlar om att fördela tillgängliga resurser, i syfte att uppnå 

maximal avkastning. Samtliga tilltänkta företagsåtaganden kan dock resursmässigt sett inte 

tillgodoses på en och samma gång. Företag behöver därigenom prioritera en optimal 

kombination av tillgängliga åtaganden (Zhang, Huang & Tang 2011). Det här förhållandet 

kan inte minst visas under svåra ekonomiska tider. En del företag var tvungna att endast 

fokusera på väsentliga åtaganden och investeringar, på grund av finanskrisens effekter på 

företag. (Karaibrahimoglu 2010; Njoroge 2009; Quelch & Jocz 2009, se Selvi, Wagner & 

Türel 2010) Karaibrahimoglu (2010) har understött detta resonemang, genom att nämna att 

företag agerar mer konservativt och defensivt under finanskriser, och att det därmed finns 

anledningar till att tro att företag inte kommer att engagera sig i kommunikationer av CSR i 

samma omfattning som före finanskriser. Den här diskussionen leder till fram till H6a. 

 

H6a: Det finns ett positivt samband mellan svenska företags lönsamheter under 

finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer 

 

Svenska företags lönsamheter behöver dock inte påverkas väldigt starkt av finanskrisen, 

varför CSR-kommunikation fortfarande kan utföras i lika hög grad som före finanskrisen. 

Det här förhållandet kan besvaras med hänsyn till H6b: 
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H6b: På grund av att finanskrisen inte påverkade lönsamheten av svenska företag markant 

finns det inget samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer 

3.4.7 Företags etiska beteenden och CSR-kommunikation under finanskrisen 

Företag skulle kunna tänka sig att samhället är i mer behov av etiska korrekta beteenden 

under finanskrisen, och därmed kan CSR-kommunikation ha varit mer påtagligt under och 

på grund av finanskrisen. Tanken härvid är att företag utför mer omfattande CSR-

kommunikation, men dock inte som ett sätt att tillgodose företags intressenter, eller som ett 

sätt att förbättra rykte och identitet, och inte heller som ett sätt att öka företags lönsamhet, 

utan endast på grund av att det är rätt att kommunicera ut mer CSR under finanskriser. 

(Joyner, Payne & Raiborn 2002) Den här diskussionen leder fram till H7a. 

 

H7a: Det finns ett positivt samband mellan svenska företags etiska värderingar under 

finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer 

 

Om företags etiska värderingar inte förändrades under finanskrisen kommer CSR-

kommunikationen inte heller att förändras med denna teori i åtanke. 

 

H7b: På grund av att svenska företags etiska värderingar inte var annorlunda under 

finanskrisen finns inget samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-

kommunikationer 
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4 Empirisk metod 

Den empiriska metoden beskriver och sedermera förklarar studiens undersökningsdesign 

och undersökningsmetod. Därefter beskrivs och förklaras studiens urval och 

bortfallsanalys. Databehovet etableras. Beskrivning och förklaring av studiens 

tillvägagångssätt och operationalisering fortsätter sedermera kapitlet. Detta görs för att 

ytterligare berättiga besvarandet av ställt syfte. Kapitlet avrundas med beskrivning och 

förklaring av studiens variabler och databearbetning. 

4.1 Undersökningsdesign 

Undersökningsdesignen utgör ramen för insamling och analys av data, och speglar valet av 

vetenskaplig utgångspunkt och forskningsansats. Det finns flera olika 

undersökningsdesigns. Studiens syfte är att undersöka om och hur och varför eller varför 

inte finanskrisen har påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, genom att fokusera på 

indikatorer för CSR och ställa frågor till företagsansvariga. Det här syftet efterfrågar att på 

ett generaliserande sätt acceptera eller falsifiera ett samband mellan finanskrisen och 

svenska företags CSR-kommunikationer. Utgörande för denna studies första del blir 

därmed användningen av en longitudinell design, som begagnas för att samla in data från 

mer än ett enda fall, i syfte att komma fram till kvantifierbar data, som sedan ska granskas, 

för att upptäcka mönster vad gäller sambandet mellan finanskrisen och svenska företags 

CSR-kommunikationer. Den longitudinella designen används på grund av att finanskrisen 

pågick över tid. (Bryman & Bell 2005) 

 

Det finns nackdelar vid användning av longitudinella designs. Den primära nackdelen rör 

bortfall av studerade företag. Studien undersöker svenska företags CSR-kommunikationer 

över tid. Företagen som representeras i denna studie är olika varandra, och har olika givna 

förutsättningar. Om således företag på ett eller annat sätt skulle bortfalla kan bortfallet leda 

till icke-representativitet för det undersökta urvalet i sin helhet. (Bryman & Bell 2005) 
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Därförutom används också en tvärsnittsdesign, av den anledningen att studien också ställer 

frågor till företagsansvariga. De här frågorna ställs i en given tidpunkt. Tvärsnittsdesignen 

är snarlik den longitudinella designen vad gäller undersökningsdesignernas för- och 

nackdelar. (Bryman & Bell 2005) 

 

Studien har i och med valet av undersökningsdesigns inte använt sig av tre andra 

undersökningsdesigns. Experimentella designs grundar sig i att utsätta beroende variabler 

för oberoende variabler via experiment. Den här sortens undersökningsdesign används inte 

i denna studie, på grund av att författarna inte vill utsätta Sverige för en finanskris, i syfte 

att mäta om och hur och varför eller varför inte finanskrisen påverkar svenska företags 

CSR-kommunikationer. Fallstudier som design baseras på ingående studier i ett studium. 

Den här sortens undersökningsdesign används inte i denna studie, på grund av att studien 

söker generalisera över en hel population. Fallstudier som design förefaller därmed 

irrelevant för denna studie. Jämförande design innebär att liknande metoder används i två 

eller fler kontrasterande populationer, i syfte att jämföra vardera population. Den här 

studien undersöker en population och inte flera populationer. Företagen inom populationen 

är sannerligen differentierade från varandra, på så vis att de ingår i olika branscher och är 

av olika storlekar, men företagen ingår trots det i samma kulturella kontext. Jämförande 

design blir således irrelevant, eftersom studien inte har kontrasterande populationer. 

(Bryman & Bell 2005) 

4.2 Undersökningsmetod 

Undersökningsdesigns speglade valet av vetenskaplig utgångspunkt och forskningsansats. 

På samma sätt speglar undersökningsmetoden valet av undersökningsdesign, av den 

anledningen att undersökningsdesigns vägleder användningen av lämplig 

undersökningsmetod. Undersökningsmetoder utgör tekniker för insamling av data. Det är 

undersökningsmetodernas kännetecken. En studie kan använda sig av en kvantitativ 

och/eller en kvalitativ undersökningsmetod. Det är centralt att tillämpa rätt 

undersökningsmetod, för att analysera data på bästa sätt. (Bryman & Bell 2005; Saunders, 

Lewis & Thornhill 2009) Den här sektionen är därmed avsedd för diskussion av vald 

undersökningsmetod. 
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Studiens syfte är att undersöka om och hur och varför eller varför inte finanskrisen har 

påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, genom att fokusera på indikatorer för CSR och 

ställa frågor till företagsansvariga. Syftet gör användningen av en kvantitativ 

undersökningsmetod livsduglig. En kvantitativ undersökningsmetod går ut på att samla in 

data av differentierade och standardiserade numeriska värden och inte ord. Detta innebär 

emellertid inte att information utifrån ord inte kan göras om till kvantitativ data. Ord kan 

därmed etiketteras med jämförande siffror. Från en skala från ett till tio kännetecknas 

kvantitativ data således av att siffran ett är av ett annat värde än siffran två, som är av ett 

annat värde än siffran tre och så vidare fram till och med siffran tio. (Ackoff, Gupta & 

Minas 1968; Bryman & Bell 2005, Ryan, Scapens & Theobald 1992; Saunders, Lewis & 

Thornhill 2009) De numeriska värdena är differentierade och standardiserade i denna 

studie, för att bättre kunna mäta svenska företags CSR-kommunikationer. Mätning av 

CSR-kommunikation görs därmed för att bättre kunna ge konsekventa resultat, och för att 

kunna ge en mer exakt skattning av sambandet mellan finanskrisen och svenska företags 

CSR-kommunikationer. Alltsamman taget bidrar den kvantitativa undersökningsmetoden 

till att bättre förklara orsak och verkan mellan finanskrisen och svenska företags CSR-

kommunikationer, samtidigt som kvantitativ data också underlättar till generalisering. 

(Bryman & Bell 2005; Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

Det förefaller logiskt att all data som inte är kvantitativ data är kvalitativ data. Innebärande 

därav är kvalitativ data all data som inte är differentierade och standardiserade numeriska 

värden. Kvalitativ data kan därmed vara kategoriserade värden. Från en skala från ett till tio 

innebär kvalitativ data således att siffran ett är av samma värde som siffran två, som är av 

samma värde som siffran tre och så vidare fram till och med siffran tio. Detta betyder att 

siffrorna i sig inte är fullt lika viktiga som dess mening. Kvalitativ data förklarar hellre att 

ett mål är erhållet eller inte erhållet, medan kvantitativ data förklarar att ett angivet antal 

har nått detsamma mål. På grund av kvalitativ datas karakteristika kan kvalitativ data vara 

bestående av ord. Detta kommer sig främst av att kvalitativa forskare vill se världen med 

undersökningspersonernas ögon, och således strävar desamma forskare mot ett tolkande 

synsätt mer än ett förklarande dito. Beskrivningar av kontexter och processer blir därmed 

ett imperativt företag vid användning av en kvalitativ undersökningsmetod. Kvalitativ data 
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presterar bra i termer av flexibilitet, och således ger kvalitativ data en mindre förvanskning 

av den sociala verkligheten i relation till vid en användning av kvantitativ data. Den 

kvalitativa undersökningsmetoden används dock inte i denna studie, på grund av att 

nämnda undersökningsmetod inte stämmer överens med denna studies syfte, som söker 

generalisera ett samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer 

(Ackoff, Gupta & Minas 1968; Bryman & Bell 2005; Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

4.3 Urval 

Studiens syfte är att undersöka om och hur och varför eller varför inte finanskrisen har 

påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, genom att fokusera på indikatorer för CSR och 

ställa frågor till företagsansvariga. Urvalet måste därmed bestå av år under finanskrisen. 

Det finns dessutom ett behov av att studera år innan och år efter finanskrisen, av den 

anledningen att bättre kunna konstatera att en signifikant förändring i svenska företags 

CSR-kommunikationer har skett eller inte skett under finanskrisen. Detta görs genom att 

undersöka åren som definierar finanskris i Sverige (= 2008 till 2009) och ett par år innan 

och efter finanskrisen. Därmed behövs också ett av åren i perioden 2006 till 2007 och ett av 

åren i perioden 2010 och 2011. 

 

Urvalet måste också bestå av företag med verksamhet i Sverige, av den anledningen att 

syftet efterfrågar det. Börsnoterade företag har skyldighet att offentliggöra finansiella 

resultat. Därförutom är sannolikheten stor att börsnoterade företag kommunicerar CSR, på 

grund av större synlighet inför samhället och intressenter (Grafström, Göthberg & Windell 

2008). Det erfars dessutom att det är enklare att få fram information om börsnoterade 

företag än företag som inte är börsnoterade. Därmed består urvalet av börsnoterade företag 

i Nasdaq OMX Stockholm (= Stockholmsbörsen). Stockholmsbörsen är en reglerad 

marknad. Studien undersöker företag som verkar i Stockholmsbörsens Large Cap och Mid 

Cap. Large Cap består av företag med ett marknadsvärde på över 1 miljard euro, medan 

Mid Cap består av företag med ett marknadsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro. 

(Nasdaq OMX Nordic 2011) Urvalet är således ett populationsurval, därvid en 

totalundersökning görs. En totalundersökning innebär att samtliga företag inom 
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populationen undersöks, och rekommenderas förutsatt att tilltänkta undersökta inte är 

alltför många, varpå ohanterliga resurser behövs för att få relevant resultat. (Eliasson 2010)  

 

Observera att börsnoterade företag i Stockholmsbörsen med ett marknadsvärde på under 

150 miljoner euro bortses i denna studie, på grund av att det skulle bli alltför tidskrävande. 

Det tog författarna knappt över en vecka att sammanställa (= ladda ner och kategorisera) 

och konvertera samtliga företags rapporter över 2006 till 2011. Därförutom tog det cirka en 

halv vecka att få fram rätta e-mailadresser till lämpliga företagsansvariga, som kunde 

besvara ställda frågor om CSR-kommunikation. Företag med ett marknadsvärde på under 

150 miljoner euro återfinns i Stockholmsbörsens reglerade marknad Small Cap. Därvid 

finns 114 företag. Om dessa företag också togs med i urvalet skulle det ta författarna cirka 

två veckor att enbart sammanställa och konvertera hela Stockholmsbörsens företags 

nödvändiga rapporter, och ännu längre tid om författarna också skulle finna samtliga 

lämpliga företagsansvarigas e-mails. Det omfattande tillvägagångssättet förklaras mer 

tydligt i sektionerna om operationalisering. Härvid hade studien gynnats av en tillfällig 

tidsbubbla, där författarna kunde hinna med att räkna med företagen i Small Cap, samtidigt 

som yttre världen enbart hade upplevt företaget som ett fåtal sekunder. En sådan tidsbubbla 

har dock inte kunnat erfaras, varför enbart Large Cap och Mid Cap har kunnat undersökas. 

 

Studien studerar sektorer. En utförlig indelning över sektortillhörighet kan ses i 

nedanstående tabell. Observera att en del av sektorerna inte studeras i denna studie, i och 

med att enkätundersökningen skulle kräva ett test för mätning av generaliserbarhet. Ett 

sådant test skulle kräva minst fem observationer. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009)  

Sektor Large Cap Mid Cap Totalt 

Ekonomi 16 18 34 

Industriverksamhet 15 16 31 

Konsumentvaror 6 9 15 

Konsumenttjänster 4 14 18 

Råvaror 6 5 11 

Sjukvård 4 6 10 

Teknik 2 5 7 

Totalt 53 73 126 
Tabell 4.1 – antal företag, indelat i sektorer samt Large Cap och Mid Cap 
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Studiens syfte är att undersöka om och hur och varför eller varför inte finanskrisen har 

påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, genom att fokusera på indikatorer för CSR och 

ställa frågor till företagsansvariga. Syftet efterfrågar ett generellt resultat på samtliga 

svenska företag. Vad får syftet för effekter när studien enbart undersöker företag i Large 

Cap och Mid Cap? Branco och Rodrigues (2008) har kommit fram till att det finns en 

positiv lutning på företags storlek i förhållande till företags CSR-kommunikationer. Detta 

innebär att större företag kommunicerar ut mer CSR i relation till mindre företag. 

Karaibrahimoglu (2010) har också förklarat att större företag har relativt fler intresserade, 

och därmed ökar CSR-kommunikationen dramatiskt för större företag. Alltsamman taget 

bistår ovannämnda text till att föra fram att företag i Large Cap och Mid Cap kan förklara 

den svenska kontexten på ett bra sätt. 

4.4 Bortfallsanalys 

Studiens urval bestod av börsnoterade företag verkandes i Stockholmsbörsen, med ett 

marknadsvärde på minst 150 miljoner euro. Fler företag kunde inte undersökas, vilket 

främst berodde på tidsbrist. Urvalet är således ett populationsurval, och av den anledningen 

är studien formad som en totalundersökning. Populationsurvalet bestod av 126 företag, som 

var reglerade i Stockholmsbörsens Large Cap och Mid Cap.  

 

Studien fortskreds. Urvalet var i behov av att studera åren som markerade finanskris i 

Sverige, samtidigt som att åren innan och efter finanskrisen också behövdes. 

Innehållsanalys och webbenkäter görs i denna studie. Detta etableras i nästkommande 

sektioner.  

 

Rapporter där CSR återfinns laddades ner, eftersom rapporterna var källan till 

innehållsanalysens data. Problem uppkom dock med innehållsanalysens operationalisering. 

Kruxet var att en del företag inte hade årsredovisningar för viktiga år. Det har tidigare 

förklarats att viktiga år anses vara de åren som svenska företag befann sig i finanskrisens 

farvatten (= 2008 till 2009) samt ett eller ett par år innan och efter finanskrisen (= 2006 och 

2007 respektive 2010 och 2011). Företag som inte förmedlade årsredovisningar i enstaka, 

men viktiga och förklarande år (= 2008 och 2009 samt ett av åren i perioden 2006 till 2007 
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och ett av åren i perioden 2010 och 2011) räknades därmed tvivelsutan som bortfall i 

innehållsanalysen. Bortfall kan i sin tur leda till icke-representativitet för det undersökta 

urvalet i sin helhet, på grund av att populationsurvalet är bestående av olika sorters företag, 

varför företagen har olika sorters förutsättningar (Bryman & Bell 2005; Saunders, Lewis & 

Thornhill 2009). 

 

Det totala antalet företag som i slutändan inräknades vid innehållsanalysen hamnade på 104 

stycken. Detta motsvarar 82,5 procent av populationsurvalet. Innehållsanalysen har därmed 

ett bortfall på 17,5 procent i förhållande till populationsurvalet. Det har förekommit bortfall 

i samtliga undersökta sektorer. Stora delar av bortfallet har emellertid förekommit i sektorn 

Ekonomi. Därvid har 12 företag bortfallit. Detta motsvarar 35,3 procent av sektorn. Två 

bortfall har skett i sektorn Industriverksamhet. Detta motsvarar 6,5 procent. Sektorn 

Konsumenttjänster har tre bortfall, vilka täcker 16,7 procent av sektorn. Konsumentvaror 

har ett bortfall, som motsvarar 6,7 procent, medan Råvaror har två bortfall, motsvarandes 

18,2 procent av sektorn. Sjukvård och Teknik har ett bortfall vardera. De här bortfallen 

motsvarar 10 respektive 14,3 procent av var och en särskild sektor. 

Sektor Large Cap Mid Cap Totalt 

Ekonomi 13 9 22 

Industriverksamhet 15 14 29 

Konsumenttjänster 4 11 15 

Konsumentvaror 6 8 14 

Råvaror 6 3 9 

Sjukvård 4 5 9 

Teknik 2 4 6 

Totalt 50 54 104 
Tabell 4.2 – antal företag, indelat i sektorer samt Large Cap och Mid Cap, efter bortfall, för studiens innehållsanalys 

Det har därförutom uppkommit ett relativt stort antal bortfall vad anbelangar 

webbenkäterna. Företagsansvariga har inte svarat i en tillfredsställande frekvens. Studien 

skickade ut 126 förfrågningar om deltagande. Antalet respondenter hamnade på totalt 24 

stycken. Detta motsvarar cirka 19 procent av urvalet. Med andra ord är det totala bortfallet 

på cirka 81 procent. Antalet respondenter som dock slutförde webbenkäterna var lägre, i 

och med att enbart 15 respondenter valde att slutföra webbenkäterna. Andelen respondenter 
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som valde att inte slutföra webbenkäterna i relation till det totala antalet respondenter 

hamnade på cirka 62,5 procent. En relativ hög procentandel avslutade därmed 

webbenkäterna när respondenterna väl inledde dem. Sektorn Ekonomi hade nio 

respondenter och 25 bortfall, vilka motsvarar 73,5 procent av sektorn. Industriverksamhet 

hade ett bortfall på 77,4 procent, av den anledningen att sju företag inte svarade på 

webbenkäterna. Konsumenttjänster hade två respondenter och ett bortfall på 16 stycken, 

motsvarandes 88,9 procent av sektorn. Därförutom hade sektorn Råvaror två respondenter 

och ett bortfall på nio respondenter, vilket i sin tur motsvarar 81,2 procent av sektorn. 

Konsumentvaror hade tre respondenter och ett bortfall på 12 stycken, motsvarandes 80 

procent av sektorn. Sjukvård hade noll respondenter och Teknik en respondent. Detta 

motsvarar ett bortfall på 100 procent respektive 85,7 procent. 

Sektor Large Cap Mid Cap Totalt 

Ekonomi 5 4 9 

Industriverksamhet 3 4 7 

Konsumenttjänster 1 1 2 

Konsumentvaror 2 1 3 

Råvaror 0 2 2 

Sjukvård 0 0 0 

Teknik 0 1 1 

Totalt 11 13 24 
Tabell 4.3 – antal företag, indelat i sektorer samt Large Cap och Mid Cap, efter bortfall, för studiens webbenkäter 

Olika orsaker kan finnas till varför potentiella respondenter valde att inte svara på eller 

slutföra studiens webbenkäter. Dahmström (2005) har listat upp tre huvudorsaker: (1) 

respondenter har inte varit anträffbara under datainsamlingsperioden, på grund av att 

respondenter har flyttat eller varit bortresta. Därförutom kan kontaktförsöken ha skett på 

olämplig tid sett ur företagsansvarigas perspektiv. Författarna fick exempelvis ett e-mail 

från en företagsansvarig, som förklarade att företagsansvariga inte kunde hinna med att 

besvara på webbenkäterna, på grund av en nära förestående bolagsstämma och 

kvartalsrapport. (2) Respondenter kan också vägra att delta i webbenkäterna. Detta har 

studien känt av, i och med att en del företagsansvariga har skickat ut e-mails som tackat för 

förfrågan, men i övrigt vägrat att delta. (3) Det kan också finnas andra orsaker. En högst 

trolig anledning till bortfall i denna studie är exempelvis att studien använder sig av 
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obligatoriska frågor. Detta kan ha bidragit till att företagsansvariga inte har mäktat med att 

besvara webbenkäternas samtliga frågor, och således bortfallit under webbenkäternas gång. 

4.5 Databehov 

Studiens syfte är att undersöka om och hur och varför eller varför inte finanskrisen har 

påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, genom att fokusera på indikatorer för CSR och 

ställa frågor till företagsansvariga. Studien har därmed ett förklarande betraktelsesätt, med 

ett syfte att söka generaliserande svar. Syftet har teoretiserats i den teoretiska 

referensramen. Den teoretiska referensramen etablerade sju hypoteser. H1 kräver data som 

kan påvisa om finanskrisen har påverkat CSR-kommunikationer i Sverige. Den andra 

hypotesen kräver data som bevisar hur finanskrisen har påverkat CSR-kommunikationer i 

Sverige. H3 behöver data som kan bevisa om det finns ett samband mellan finanskrisen och 

svenska företags CSR-kommunikationer på grund av samhällets efterfrågan av CSR-

kommunikation. H4 kräver data som kan acceptera eller förkasta ett samband mellan 

finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer på grund av primära intressenters 

efterfrågan av CSR-kommunikation. Den femte hypotesen kräver data som kan påvisa ett 

samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer på grund av 

lönsamheten med CSR-kommunikation. H6 behöver data som kan framlägga bevis för att 

ett samband föreligger mellan finanskris och svenska företags CSR-kommunikationer på 

grund av företags lönsamheter. Den sjunde hypotesen kräver data som kan påvisa ett 

samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer på grund av 

företags etiska beteenden. H3 till H7 är följaktligen svar på varför eller varför inte CSR-

kommunikationer ändrades under och på grund av finanskrisen. Därförutom krävs data som 

bättre kan förklara nämnda samband. Den här sortens data rör kontrollvariabler, vilka 

etableras i den empiriska metoden. 

 

För att kunna få tillgång till data av ovannämnda slag används två livsdugliga 

tillvägagångssätt när det gäller mätning av CSR-kommunikation. De två tilltänkta 

tillvägagångssätten är innehållsanalys och webbenkäter. (Decock-Good 2001, se Igalens & 

Gond 2005) Tillvägagångssätten förklaras mer utförligt nedan. 
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4.6 Innehållsanalys 

Studiens syfte är att undersöka om och hur och varför eller varför inte finanskrisen har 

påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, genom att fokusera på indikatorer för CSR och 

ställa frågor till företagsansvariga. Syftet har därmed ett förklarande betraktelsesätt, och en 

strävan att söka generaliserande svar. I denna studie används innehållsanalys, för att 

besvara på frågorna om och hur finanskrisen har påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, 

genom att fokusera på indikatorer för CSR. Frågor om varför eller varför inte finanskrisen 

har påverkat CSR-kommunikationer tas inte upp genom innehållsanalysen, eftersom det är 

svårt att få reda på nämnda frågor med innehållsanalyser. (Bryman & Bell 2005) 

 

Innehållsanalys är konsten att studera innehåll i textformat. En gemensam nämnare i texter 

attribueras vara innehållet av människors åsikter. Meningsfullhet är av ett vitalt slag för 

texter, av den orsaken att texter ämnas att vidare förmedlas från människa till människa. 

Texter är därigenom till för människors förståelse av andra människors åsikter, och kan 

vara ingående i dokument och bilder eller dylikt. Därmed kan innehållsanalyser studera 

tecken, numeriska värden och annat som kan tillskrivas till text. (Bryman & Bell 2005; 

Krippendorff 2004) 

 

Den här sortens analys har sina fördelar. Innehållsanalyser är framför allt replikerbara. 

Liknande studier kan därmed göras. Innehållsanalyser passar även till longitudinella studier 

och studier som vidareutvecklar andra studier. Detta beror på att innehållsanalyser hämtar 

data från text. Data utan förvrängningar kan därigenom inhämtas i en given tidpunkt, men 

ändå ha samma reliabilitet (= tillförlitlig data) och validitet (= mäta det som ska mätas), 

som om data vore hämtad i en annan tidpunkt. Den här studien använder sig av 

innehållsanalyser på grund av denna nyss nämnda anledning och på grund av att 

innehållsanalyser är det vanligaste tillvägagångssättet när det kommer till undersökningar 

av CSR (Parker 2005, se Perez & Sanchez 2009). Observera att förvrängningar enklare kan 

förekomma vid användning av andra tillvägagångssätt. Innehållsanalysen är därmed också 

till för att kunna jämföras med svaren från företagsansvariga. (Bryman & Bell 2005; 
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Decock-Good 2001, se Igalens & Gond 2005) Detta ger bättre reliabilitet till studien 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009). 

 

Det finns dock också nackdelar med innehållsanalys. En innehållsanalys kan enbart vara 

lika bra som de studerade texterna. Scott (1990, se Bryman & Bell 2005) har funnit tre 

brister som texter kan ha. Det kan finnas brist på autenticitet. Med andra ord kan texter inte 

vara det som texter utgör sig för att vara. Det kan dessutom finnas brist på trovärdighet. 

Detta innebär att texter kan vara förfalskade och/eller förvrängda. Texter kan också uppvisa 

brist på representativitet, och således kan texter vara icke-relevanta för det som studeras. 

Därförutom kan erhållen data innehålla inslag av subjektivitet, eftersom forskning sker med 

hänsyn till indikatorer, som forskare har konstruerat ihop. (Bryman & Bell 2005) 

4.6.1 Operationalisering av innehållsanalys 

Studiens syfte är att undersöka om och hur och varför eller varför inte finanskrisen har 

påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, och när det gäller innehållsanalyser, genom att 

studera indikatorer för CSR. Det har tidigare förklarats att studien använder sig av en 

kvantitativ undersökningsmetod, på grund av att studien har ett förklarande synsätt. 

Därförutom har det tidigare förklarats att en kvantitativ undersökningsmetod går ut på att 

samla in data som är uppbyggda av differentierade och standardiserade numeriska värden 

och inte ord, av den anledningen att kvantitativ data förklarar att ett angivet antal har nått 

detsamma mål. Studien gagnas därmed av innehållsanalyser vid frågor som gäller om och 

hur finanskrisen har påverkat CSR-kommunikationer i Sverige. (Bryman & Bell 2005) 

 

Det är grundläggande och viktigt att utse media för innehållsanalys (Krippendorff 1980, se 

Unerman 2000). Ett stort antal kanaler finns, därvid företag kan kommunicera ut 

information om CSR. Identifieringar av företags samtliga CSR-kommunikationer är dock 

praktiskt taget ogenomförbart (Gray et al. 1995b, se Unerman 2000). Detta beror på att 

företag kan använda sig av ett stort antal kanaler för CSR-kommunikation över den period 

som studeras, och att forskare därmed kan bli överväldigade över antalet CSR-

kommunikationer, som faktiskt finns att inhämta (Gray, Kouhy & Lavers 1995; Zéghal & 

Ahmed 1990). En del data för CSR-kommunikation kan dessutom inte alls inhämtas. 
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(Unerman 2000) Det är på grund av detta som studien först och främst granskar 

årsredovisningar. Valet av årsredovisningar förefaller logiskt, i och med att en del företag 

enbart använder sig av denna sorts media för CSR-kommunikation. Därtill har 

årsredovisningar hög spridning i relation till andra kanaler som används för CSR-

kommunikation. (Woodward 1998, se Unerman 2000) Företag publicerar årsredovisningar 

en gång per år (Neimark 1992, Woodward 1998, se Unerman 2000). Detta innebär att 

företag inte har lång tid att reflektera och bestämma sig över vad som ska kommuniceras 

ut. Företag kommunicerar därigenom ut CSR som företag generellt sett finner intressanta 

för tiden. Det här sambandet gör valet av årsredovisningar tänkvärt, av den orsaken att 

företag kan finna CSR-kommunikation extra intressant, alternativt mindre intressant under 

kristider. (Unerman 2000) 

 

Risk finns emellertid med att enbart använda sig av årsredovisningar, i och med att studien 

kan få en inkomplett bild över företags samtliga kommunikationer av CSR (Roberts 1991, 

se Unerman 2000). Det är på grund av detta som studien också använder sig av 

årsredovisningars bihang. Härvid inräknas hållbarhetsredovisningar och årliga finansiella 

rapporter, som förklarar mer än årsredovisningarna. De här bihangen inkluderar en stor 

kvantitet av företags CSR-kommunikationer, och bidrar således med en stor del extra 

relevans och validitet (= mäta det som ska mätas) till studien. (Unerman 2000)  

 

En fortsatt överhängande risk finns dock i att förlora relevans och validitet, trots en 

användning av både årsredovisningar och årsredovisningars bihang. Detta beror på att 

företag kan kommunicera ut CSR i andra kanaler, vilket framför allt syns via 

kommunikationskanalen Internet, som har ökat i relevans vad anbelangar kommunikationer 

av CSR (Zéghal & Ahmed 1990). De övriga kanalerna har dock inte inkluderats i denna 

studie, på grund av tidsbrist och att andra kommunikationer utöver årsredovisningar och 

dess bihang inte har desamma deadlines som denna studies valda kanaler för CSR-

kommunikation. De valda kanalerna för CSR-kommunikation visar istället en generell bild 

över om och hur företag kommunicerar ut mer eller mindre CSR när tider kräver eller inte 

kräver det. (Fredriksson 2008; Unerman 2000) 
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Det har förut nämnts att dokument kan innehålla brist på autenticitet. Med andra ord kan 

texter inte vara det som texter utgör sig för att vara. Dessutom kan det finnas brist på 

representativitet, och således kan texter vara icke-relevanta för det som studeras. 

Ytterligare mer kan dokument från organisationer ha informationsskevheter. Det kan 

därmed finnas sannolika skäl för trovärdighetsproblem. I det här fallet är dokumenten 

skrivna av företag. Följaktligen är autenticitet och meningsfullhet uppnådda, i och med att 

texterna kommer från direkta källor, och företag har ståndpunkter att förmedla via 

årsredovisningar och årsredovisningars bihang. (Bryman & Bell 2005) Representativiteten 

uppnås på grund av att företag huvudsakligen kommunicerar ut företags CSR i 

årsredovisningar och årsredovisningars bihang (Unerman 2000). Det kan emellertid finnas 

brist på trovärdighet när det gäller årsredovisningar (Fredriksson 2008). Studiens syfte är 

dock att undersöka om och hur (och varför eller varför inte) finanskrisen har påverkat CSR-

kommunikationer i Sverige. En autenticitetsfråga är därmed inte aktuell, eftersom studien 

inte ser över förhållandet mellan CSR-användningar och CSR-kommunikationer. Det här 

sammantaget leder till hög validitet (= mäta det som ska mätas), i och med att förfarandet 

mäter det som är relevant för studiens syfte. (Bryman & Bell 2005) 

 

Innehållsanalysen har utförts i utvalda svenska börsnoterade företags årsredovisningar och 

årsredovisningars bihang mellan åren 2006 till 2011. Dokumenten har laddats ner från 

utvalda svenska börsnoterade företags hemsidor. Googles allmänna sökfunktion och 

morningstar.com har dock också använts för att kunna lokalisera rapporter på andra sätt, 

om det skulle behövas. 

 

Insamling av data är det andra steget vid innehållsanalys. Datainsamling görs genom att 

fånga in data från innehåll i texter. (Raghu Raman 2006) Det finns i det här fallet två 

undersökningsmetoder för insamling av data. De två undersökningsmetoderna kan vara av 

kvantitativ och/eller kvalitativ art. I det här sammanhanget är studiens syfte att undersöka 

om och hur finanskrisen har påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, genom att fokusera 

på indikatorer för CSR. Studien har således ett förklarande betraktelsesätt, med ett sökande 

efter generaliserande svar. Den här studien och det här specifika sammanhanget antar 

därmed en verklighet, som inte tar beaktande i att personer kan tänka och agera på olika 
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sätt vid given situation. En central del vid innehållsanalys är tillämpning av rätt 

undersökningsmetod. Det har tidigare förklarats att en kvantitativ undersökningsmetod går 

ut på att samla in data av differentierade och standardiserade numeriska värden och inte 

ord, av den anledningen att kvalitativ data hellre förklarar att ett mål är erhållet eller inte 

erhållet. Kvantitativ data förklarar å andra sidan att ett angivet antal har nått detsamma mål. 

Det är på grund av detta förhållande som kvantitativa innehållsanalyser utförs i denna 

studie. (Bryman & Bell 2005; Krippendorff 2004) 

 

Innehållsanalyser är uppdelade i två delar: (1) mätning av närvaro eller frånvaro av 

tillkännagivna CSR-kommunikationer (Cormier et al. 2005, Jose & Lee 2007, se Bouten et 

al. 2011; Branco & Rodrigues 2008) och (2) mätning av kvantiteten CSR-kommunikation 

(Campbell 2000, Campbell 2004, Gray et al. 2001, se Bouten et al. 2011; Gray, Kouhy & 

Lavers 1995; Milne & Adler 1999; Unerman 2000). Den här studien mäter kvantiteten 

CSR-kommunikation, på grund av att den här studien syftar till att studera om och hur 

CSR-kommunikationer har förändrats under finanskrisen. (Bouten et al. 2011)  

 

Nackdelar finns dock vid beräknande av kvantiteten CSR-kommunikation. En mätning av 

kvantiteten CSR-kommunikation kan vara missledande, på grund av att tillvägagångssättet 

inte mäter kvaliteten på det som mäts. (Toms 2002, se Bouten et al. 2011) Om mätning av 

närvaro eller frånvaro av tillkännagivna CSR-kommunikationer istället hade använts hade 

indikatorerna enbart kodats med 1 och 0, beroende på om indikatorer tas upp i 

årsredovisningar eller inte. En mätning av kvantiteten CSR-kommunikation är dock ett 

bättre tillvägagångssätt när det gäller att mäta förändringen av CSR-kommunikation, 

eftersom tillvägagångssättet viktar antalet CSR-kommunikationer som ett företag åtar sig. 

(Bouten et al. 2011) 

 

Två utföranden finns vid kodning av innehållsanalyser. Innehållanalyserna kan utföras på 

ett datoriserat eller ett mänskligt sätt. Det finns därmed ett mänskligt och ett datoriserat 

kodningsförfarande. (Krippendorff 2004) Den här studien använder sig av datorer. En 

användning av datorer vid kodning av innehållsanalyser är bra, på så sätt att mänsklig 

kodning tär avsevärt på resurser, bland annat i form av tid. Därförutom uppnås en nära på 
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perfekt reliabilitet (= tillförlitlighet i mätningen), och således uppnås en generell ökad 

validitet (= mäta det som ska mätas) när datorer används. (Morris 1994) Den nära på 

perfekta reliabiliteten för datorer uppstår på grund av att datorer inte känner av trötthet. 

Studien har dessutom utfört ett stabilitetstest, i syfte att mäta reliabiliteten med 

innehållsanalysen. En pilotstudie mätte kvantiteten CSR-kommunikation för 15 

slumpmässigt utvalda företags årsredovisningar och årsredovisningars bihang. Samma 

studie utfördes därefter på samma sätt vid ett annat tillfälle. Detta gav samma kvantitet 

CSR-kommunikation. Detta innebär att innehållsanalysens reliabilitet är på 100 procent. 

(Neuendorf 2002) 

 

En användning av datorer har dock inte enbart fördelar. Det här kodningsförfarandet har 

också sina nackdelar. Datorer är programmerade att avläsa ord eller kombinationer av ord. 

Därmed kan datorer inte finna ord och kontexter utanför de ord och kontexter som datorer 

är befallda att finna. En användning av mänsklig kodning kan dock i högre grad finna ord 

och kontexter utanför de befallda kommandona. Alltsamman taget förlorar mänsklig 

kodning en del av sin interna validitet (= mäta det som ska mätas), på grund av försämrad 

reliabilitet (= tillförlitlig mätning), medan datoriserad kodning förlorar en del av sin interna 

validitet på grund av en risk att inte kunna mäta företags samtliga CSR-kommunikationer, 

av den orsaken att företag kan använda sig av en annan sorts uppsättning ord och meningar. 

(Krippendorff 2004; Sonnier 2008; Sonnier, Carson & Carson 2008) Den här nackdelen 

botas dock i stor del av studiens valda operationalisering. Detta förklaras vidare i 

nästkommande stycken. 

 

Det har förut etablerats att årsredovisningar och årsredovisningars bihang laddas ner i 

utvalda svenska börsnoterade företags hemsidor samt också genom Googles allmänna 

sökfunktion. De här årsredovisningarna och dess bihang laddas ner som Portable Document 

Format (= PDF). Årsredovisningar och årsredovisningars bihang konverteras sedan till 

textfilsformat (= .txt) via datorprogrammet Nitro PDF Professional v. 7.3.1.4. 

Textfilsformaten öppnas sedermera i datorprogrammet TextPipe Pro v. 9.1. Därvid tas 

onödiga bindestreck bort. De här onödiga bindestrecken är en kvarleva från PDF, och tas 

bort för att ord ska kunna identifieras i nästkommande avsnitt (= QDA Miner och 
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WordStat) av kodningen. Det här förfarandet leder till att bindestreck förvandlas till 

backstegstangenter. Detta innebär exempelvis att dubbelordet non-environmental senare 

kommer att hittas genom sökordet nonenvironmental. Det här sammantagna förfarandet 

görs för att förhindra risker för fel, som kan uppstå om PDF konverteras in direkt i 

datorprogrammen QDA Miner och WordStat. (Sonnier 2008; Sonnier, Carson & Carson 

2008) 

 

Provalis Researchs datorprogram QDA Miner v. 4.0.4 och WordStat v. 6.1.4 används i 

nästa steg av kodningen. I datorprogrammet QDA Miner insätts .txt-filer för automatisk 

innehållsanalys. Detta leder till en automatisk direktion till datorprogrammet WordStat. I 

WordStat finns olika valalternativ för automatisk innehållsanalys. (Sonnier 2008; Sonnier, 

Carson & Carson 2008) Studien begagnar sig av två alternativ när det gäller datoriserade 

innehållsanalyser i datorprogrammet WordStat. En användning av två tillvägagångssätt är 

bra, i och med att tillvägagångssätten kan komplettera varandras svagheter och förbättra 

varandras fördelar (Bryman & Bell 2005). Den här studien använder sig av ord och fraser 

och sammanställningar (= collocances) av ord och fraser. 

 

Tillvägagångssättet mäter antalet ord och fraser och sammanställningar av ord och fraser, 

på så sätt att tillvägagångssättet räknar antalet träffar per ord och fras och sammanställning 

av ord och fras i respektive dokument. (Beal Frazier, Ingram & Tennyson 1984; Bontis 

2003; du Plessis 2011; Gill, Dickinson, Scharl 2008; Gray et al. 1995; Milne & Adler 1999; 

Morris 1994; Ratanajongkol, Davey & Low 2006; Sonnier 2008; Sonnier, Carson & 

Carson 2008; Unerman 2000; Vergauwen & van Alem 2005). Ideligen förekommande ord 

och fraser visar vad som är viktigt i årsredovisningar och årsredovisningars bihang. Det är 

logiken bakom att räkna på antalet ord och fraser och sammanställningar av ord och fraser. 

(Beal Frazier, Ingram & Tennyson 1984; du Plessis 2011) Om frasen greenhouse gases 

förekommer ofta i årsredovisningar och i årsredovisningars bihang innebär detta således att 

företag anser att temat växthusgaser är viktigt för företag (Gill, Dickinson & Scharl 2008). 

Ord och fraser och sammanställningar av ord och fraser kan dessutom kategoriseras och 

beräknas enklare än vid beräkningar av antalet meningar, och således minskas tiden för 

innehållsanalyser. En beräkning av ord och fraser och sammanställningar av ord och fraser 
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är annorlunda från en beräkning av antalet meningar, som också mäter kvantiteten CSR-

kommunikation. (Gray, Kouhy & Lavers 1995; Milne & Adler 1999) 

 

En beräkning av meningar räknar på antalet meningar som berör en indikator. Beräkningar 

av meningar är bra när det kommer till att förstå indikatorers kontexter. Detta är emellertid 

nackdelarna vid beräkningar av ord och fraser. (Gray, Kouhy & Lavers 1995) Neuendorf 

(2002) har exemplifierat detta genom Charles Dickens roman David Copperfield. Sökordet 

tears gav två träffar i romanen. Den första meningen löd: (I had never before seen Agnes 

cry.) I had seen tears in her eyes, och den andra meningen löd: Again she repressed the 

tears that had begun to flow. De här två meningarna skildrar två kontexter, därvid sökordet 

tears uppkommer. Den första meningen formulerade att Agnes fällde tårar, och är raka 

motsatsen till den andra meningen, som förmedlade att Agnes kvävde tårarna. En 

beräkning av antalet meningar ger därmed en högre intern validitet (= mäta det som ska 

mätas), på grund av att förfaringssättet bättre mäter det som ska mätas (Unerman 2000). 

Det finns dock nackdelar med en användning av meningar, av den orsaken att 

förfaringssättet tar lång tid (Gray, Kouhy & Lavers 1995). Detta till trots att det är högst 

sannolikt att få samma resultat vid beräkningar av antalet ord (Hackston & Milne 1996, se 

Alrazi, Sulaiman & Nik Ahmad 2009). Loughran och McDonald (2011) använde sig av 

kontexter vid beräkningar av CSR-kommunikation, för att separera positiva meningar med 

negativa meningar. Den här studien har dock inte ett behov av att få reda på om och hur 

CSR-användningar förändrades. Detta innebär i sin tur att negationer räknas med i denna 

studie, av den anledningen att negationer av indikatorer också är kommunikationer av CSR.  

 

Studien har dock en fullgod ersättare till beräknandet av antalet meningar. Det har tidigare 

etablerats att företagsansvariga förmedlar ståndpunkter via CSR-kommunikation 

(Fredriksson 2008). De här ståndpunkterna förmedlas både internt inom företag och externt 

utom företag. Ståndpunkterna kan dock vara otillräckliga och för diffusa för att kunna 

fångas in med beräkningar av antalet ord och fraser. Den fullgoda ersättaren finns vid 

beräkningar av sammanställningar av ord och fraser (Fox 2006b, se du Plessis 2011). 

Förfaringssättet är semantiskt av sig, och deriveras från lingvistiska studier, men har 

etablerats i företagsekonomiska studier. (du Plessis 2011)  
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Sammanställningar av ord och fraser är ett par ord och/eller fraser som förekommer intill 

varandra, och kan sammankopplas med varandra. Det sistnämnda kravet är viktigt när det 

gäller sammanställningar av ord och fraser, i och med att orden och fraserna måste kunna 

utforma ett delat set innebörd. Exempelvis kan ordet code och frasen of ethics dela ett set 

innebörd, och bilda code of ethics. Detta behöver dock inte innebära att orden och fraserna 

alltid behöver vara exakt intill varandra. När det gäller datoriserade innehållsanalyser är 

den inre validiteten (= mäta det som ska mätas) hög om orden eller fraserna förekommer 

inom fem ord eller fraser ifrån varandra, eftersom det då finns en hög sannolikhet att orden 

eller fraserna ingår i samma set innebörd. (du Plessis 2011)  

 

Förfaringssättet kompletterar beräknandet av ord och fraser, i och med att ett beräknande 

av ord och fraser i en del fall inte räcker till för att kunna mäta det som är tänkt att mätas. 

En del ord och fraser kan ha olika innebörder. Ett ord eller en fras kan i de fallen inte 

tillförlitligt mätas, av den orsaken att orden eller fraserna är för diffusa. Det går emellertid 

att använda sig av enskilda ord och fraser, om orden eller fraserna har olika innebörder. 

Orden och fraserna borde dock bortkollras, om orden eller fraserna har en alltför hög grad 

oklarhet. I denna studie används sammanställningar av ord och fraser således enbart när 

beräknandet av ord och fraser anses vara alltför icke-valid. (Weber 1990) 

 

Ett annat imperativt drag vid användning av innehållsanalyser är objektivitet. För att uppnå 

objektivitet ska forskare bortse från personliga värderingar (Bryman & Bell 2005; 

Krippendorff 2004). Det behövs således ett objektivt ramverk, för att kunna analysera 

texter på ett bra sätt. I skrivande stund finns ingen rådande konsensus för vad CSR-

kommunikation innebär. Det här förhållandet råder i den akademiska världen, men även 

bortom densamma värld (Guthrie et al. 2008, se Bouten et al. 2011). En icke-rådande 

samstämmighet för vad CSR-kommunikation innebär kan medföra komplikationer för 

studiens innehållsanalys. Detta beror på att innehållsanalyser är i behov av samstämmiga 

indikatorer. (Beattie & Thomson 2007, Gray et al. 1995, se Bouten et al. 2011; 

Krippendorff 2004) Valet av ramverk är dock imperativt för uppvisandet av hög reliabilitet 

(= tillförlitlig mätning) och validitet (= mäta det som ska mätas) (Krippendorff 2004). 
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KPMG (2008, se Betianu 2010) har utfört en internationell studie kring denna fråga om 

ramverk när det gäller CSR-kommunikation. Granskningen har funnit att företag främst 

utför CSR-kommunikation utifrån GRI:s ramverk, som har sin utgångspunkt i konceptet 

Triple Bottom Line, och är därmed hänförlig till denna studies definition av CSR 

(Lamberton 2005, se Bouten et al. 2011; GRI 2006, se Betianu 2010). Ramverket kommer 

därmed att användas i denna studie. GRI:s ramverk har internationell acceptans (Farneti & 

Guthrie 2009, se Bouten et al. 2011), och följer redovisningsstandards från 

redovisningsorganisationerna FASB och IASB (Betianu 2010). Ramverket som har skapats 

av GRI används ytterligare mer i denna studie på grund av dess grundprincip. 

Organisationen GRI strävar efter att åstadkomma ett objektivt ramverk. (Charitoudi, 

Giannarakis & Lazarides 2011) GRI:s ramverk är därigenom skapat utefter en rigorös 

process, därvid CSR-experter har rådfrågat intressenter. Intressenterna har uttryckt sig 

angående de indikatorer som de finner intresseväckande. (Reynolds & Yuthas 2008, se 

Bouten et al. 2011) Detta har i sin tur lett till att GRI:s ramverk är gränsöverskridande, och 

innebär att ramverket passar samtliga typer av företag (Willis 2003, se Bouten et al. 2011).  

 

Det finns dock nackdelar med användning av GRI:s ramverk i denna studie. Företag 

använder sig nödvändigtvis inte av dito nämnda ramverk. Studien utförd av KPMG (2008, 

se Betianu 2010) har påvisat att företag också använder sig av andra standards och 

ramverk. KPMG:s (2008, se Betianu 2010) studie är således i samklang med påståendet att 

det inte finns en förhärskande definition över begreppet CSR-kommunikation. Den här 

studien använder sig dock av GRI:s ramverk, på grund av att ramverket är det mest 

välkända och använda ramverket (KPMG 2008, se Betianu 2010; Szejnwald Brown, de 

Jong & Levy 2009). GRI:s ramverk bidrar således med en större objektivitet och 

därigenom bättre noggrannhet (= säkerställa att författarna inte gör fel som beror på 

subjektivitet). Detta leder i sin tur till högre intern validitet (= mäta det som ska mätas) 

(Neuendorf 2002). 

 

Studien utgår närmare bestämt från GRI G3.1 Guidelines. GRI G3.1 Guidelines delas upp i 

tre delar. Den första delen rör kommunikationer av företags strategier och bolagsstyrning. 

Del två tar upp företags prestationer i specifika affärsområden. Den tredje och sista delen 
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rör indikatorer för CSR. Det är denna del som är viktig i denna studie, i och med att 

indikatorer förklarar företags samhälleliga ansvarstaganden. (GRI 2011) Den här delen av 

ramverket GRI återfinns parafraserad i bilaga 1. 

 

GRI har i G3.1 Guidelines delat upp samtliga indikatorer i två delar: core indicators och 

additional indicators. Core indicators är generella, och gäller samtliga branscher, medan 

additional indicators är till för en del branscher. Detta leder till att additional indicators är 

specifika och branschindelade. Additional indicators räknas således bort, på grund av att de 

inte är generella (GRI 2011), och att additional indicators tär på resurser i form av tid, 

eftersom operationalisering av innehållsanalys tar relativt sett lång tid (Unerman 2000). 

 

Det är aktuellt att använda sig av ett kodningsschema. Studien har utformat anvisningar för 

hur kodningar ska ske. Detta görs för att få bättre replikerbarhet och således bättre yttre 

validitet (= mäta det som ska mätas). Med andra ord ska studien kunna replikeras av andra 

forskare, som ska få samma resultat som denna studies resultat. (Neuendorf 2002) 

Kodningsschemat som härstammar från GRI G3.1 Guidelines är uppdelat i sex delar: (1) 

ekonomiska indikatorer, (2) miljömässiga indikatorer, (3) indikatorer för 

arbetsförhållanden, (4) indikatorer för mänskliga rättigheter, (5) indikatorer för 

samhällsfrågor och (6) indikatorer för produktansvar. De två förstnämnda indikatorerna 

ingår i vardera passande samhälleliga ansvarstagande. Resterande fyra indikatorer ingår 

inom det sociala ansvarstagandet. (GRI 2011) 

 

Ord och fraser samt sammanställningar av ord och fraser hämtas som ovan skrivet från GRI 

G3.1 Guidelines. Den här studien har tillgång till två kodare. Kodarna består av studiens 

författare. Intern validitet (= mäta det som ska mätas) har uppnåtts, genom att skapa en 

första pool av ord och fraser samt sammanställningar av ord och fraser. Första poolen 

bestod av ord och fraser och sammanställningar av ord och fraser, som kodarna hittade 

oberoende av varandra.  (Gill, Dickinson & Scharl 2008) 

 

Det kan finnas anledningar att tvivla att ord och fraser samt sammanställningar av ord och 

fraser är hänförliga till en specifik kategori av samhälleligt ansvarstagande. Företagen som 



60 

 

ingår i populationsurvalet har dock inte berörda ord och fraser och sammanställningar av 

ord och fraser i deras kärnverksamheter, och således har denna sorts diffusion kunnat 

förhindras.  Ord och fraser och sammanställningar av ord och fraser som ansågs vara för 

diffusa räknades inte med i den slutgiltiga poolen av ord och fraser och sammanställningar 

av ord och fraser. Processen fortgick fram till och med att författarna inte längre fann att 

orden och fraserna samt sammanställningarna av orden och fraserna var för diffusa, och att 

de var hänförliga en kommunikation av ett samhälleligt ansvarstagande och inte flera 

samhälleliga ansvarstaganden. (Gill, Dickinson & Scharl 2008) Detta har kunnat göras 

genom att skapa teman utifrån vad som skrivs i GRI G3.1 Guidelines (Milne & Adler 

1999). 

 

Ord och fraser samt sammanställningar av ord och fraser som till slut ansågs icke-diffusa 

slogs sedermera upp ord för ord i tesaurusen Memidex.com. Tesaurusen är ypperlig, på så 

sätt att den fångar synonymer från flera olika källor. Däribland inkluderas men inte 

begränsas tesaurusen främst av Princetons WordNet. Härvid fann studiens författare 

oberoende av varandra synonymer som kunde vara hänförliga till ord och fraser samt 

sammanställningar av ord och fraser som redan ansågs vara hänförliga till ett samhälleligt 

ansvarstagande och inte flera samhälleliga ansvarstaganden. På det viset kunde ytterligare 

fler dimensioner fångas in, och således kunde den interna validiteten (= mäta det som ska 

mätas) förbättras.  

 

Engelska ord och fraser samt sammanställningar av engelska ord och fraser används i 

denna studie, beroende av att det erfars att engelska ord och fraser och sammanställningar 

av ord och fraser är enklare att använda sig av vid innehållsanalyser än vad som skulle vara 

fallet om svenska ord och fraser och sammanställningar av svenska ord och fraser hade 

använts. Det erfars att bra många fler dubbelord används i svenskan än vad som är fallet i 

engelskan, och därmed skulle det uppstå en relativ högre risk att inte få med tillräcklig 

data. Samtliga valda ord och fraser samt sammanställningar av ord och fraser för 

innehållsanalyserna återfinns i bilaga 2. 
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4.6.2 Innehållsanalysens variabler och kodning 

Studiens syfte är att undersöka om och hur och varför eller varför inte finanskrisen har 

påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, och när det gäller innehållsanalyser, genom att 

studera indikatorer för CSR. Därigenom studeras kvantiteten CSR-kommunikation och om 

och hur svenska företags CSR-kommunikationer har förändrats över tid. Det finns 

nödvändiga variabler att beakta för att fånga in relevant resultat vid innehållsanalys. 

 

4.6.2.1 Beroende variabler 

Beroende variabler är de variabler som förändras på grund av att oberoende variabler och 

kontrollvariabler förändras (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Innehållsanalysens syfte 

är att undersöka om och hur finanskrisen har påverkat CSR-kommunikationer i Sverige. 

Därigenom är kvantiteten och förändringen av kvantiteten CSR-kommunikation i sin helhet 

först och främst viktig. Det sammantagna värdet av CSR-kommunikation kommer således 

att räknas ut först. Observera att CSR-kommunikationen i denna studie är fördelat i tre 

delar. Triple Bottom Lines samtliga tre samhälleliga ansvarstaganden kommer därför också 

att analyseras var för sig, av den anledningen att få fram hur finanskrisen har påverkat 

svenska företags CSR-kommunikationer.  

 

CSR-kommunikation 

CSR-kommunikation kodas genom antalet träffar per ord och fraser och sammanställningar 

av ord och fraser. Antalet ord och fraser samt sammanställningar av ord och fraser för CSR-

kommunikation är antalet ord och fraser och sammanställningar av ord och fraser för 

samtliga tre kommunikationskategorier adderat med övergripande ord och fraser och 

sammanställningar av ord och fraser som inte passar in i en specifik kategori. 

 

Kategorier av kommunikation av samhälleligt ansvarstagande 

Kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande, kommunikation av miljömässigt 

ansvarstagande samt kommunikation av socialt ansvarstagande kodas genom antalet ord 

och fraser samt sammanställningar av ord och fraser som faller under respektive variabel. 
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Förändring i CSR-kommunikation 

Förändring i CSR-kommunikation kodas som antalet ord och fraser och sammanställningar 

av ord och fraser för ett givet år minus antalet ord och fraser samt sammanställningar av 

ord och fraser för föregående år. Exempelvis kodas förändringen i CSR-kommunikation 

mellan 2008 och 2009 som CSR-kommunikation 2009 minus CSR-kommunikation 2008. 

 

Förändring i kategorier av kommunikation av samhälleligt ansvarstagande 

Förändring i kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande, förändring i kommunikation 

av miljömässigt ansvarstagande samt förändring i kommunikation av socialt 

ansvarstagande kodas som antalet ord och fraser samt sammanställningar av ord och fraser 

för respektive variabel för ett givet år subtraherat med antalet ord och fraser och 

sammanställningar av ord och fraser för föregående år. 

 

4.6.2.2 Oberoende variabler 

Oberoende variabler är variabler som kan förklara variationer i de beroende variablerna 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Finanskrisen är innehållsanalysens oberoende 

variabel, och pågick i Sverige mellan 2008 till 2009, i och med -0,6 procent respektive -5 

procent i BNP-tillväxt. De här åren kodas som finanskris, av den anledningen att de åren är 

de enda åren med negativ BNP-tillväxt inom urvalet. Åren från urvalet kommer att anta ett 

par olika variabler, beroende på vad som studeras, i och med att åren kommer att kodas var 

för sig och som under finanskrisen och övriga år. Åren i innehållsanalysen kommer även 

att delas in i innan finanskrisen, under finanskrisen och efter finanskrisen. Innan 

finanskrisen är åren 2006 till 2007, med en genomsnittlig BNP-tillväxt på 3,8 procent. Efter 

finanskrisen är åren 2010 till 2011, med en genomsnittlig BNP-tillväxt på 5 procent. (SCB 

2012)  

 

Åren 

Variablerna åren är annorlunda beroende på sammanhang, och är kodade med 0 och 1 när 

respektive år testas mot övriga år. Med andra ord kodas det år som undersöks med 1 och 

resterande år kodas med 0. När samtliga år tas till beaktning samtidigt kodas åren från 0 till 

5, därvid 2006 kodas med 0, 2007 kodas med 1 och så vidare. 
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Finanskrisen 

För att undersöka om CSR-kommunikationen under finanskrisen är annorlunda än under de 

övriga åren kodas observationer under åren 2008 och 2009 med 1 och övriga år bortom 

finanskrisen kodas med 0. När det testas om CSR-kommunikation under finanskrisen är 

skilt från innan finanskrisen och efter finanskrisen kodas innan finanskrisen (= 2006 och 

2007) med 0, medan under finanskrisen (= 2008 och 2009) kodas med 1 och efter 

finanskrisen kodas med 2 (= 2010 och 2011). Med denna kodning utförs t-test för att hitta 

om det finns signifikanta skillnader mellan dessa perioder. 

 

4.6.2.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler syftar i innehållsanalysens fall till att redogöra för faktorer som 

ytterligare kan förklara sambandet mellan finanskrisen och om och hur finanskrisen 

påverkade CSR-kommunikationer i Sverige (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Tidigare 

forskning har använt sig av flera olika variabler i samband med CSR, med varierande 

definitioner och resultat. I denna studie har de mest förekommande och betydande 

kontrollvariablerna från tidigare forskning använts. De mest förekommande 

kontrollvariablerna är storlek, bransch- och sektortillhörighet lönsamhet och 

skuldsättningsgrad. (Branco & Rodrigues 2008; Cowen et al. 1987, se Roberts 1992; Gao, 

Heravi & Xiao 2005; Haniffa & Cooke 2005; Neu, Warsame & Pedwell 1998; Mia & Al-

Mamun 2011; Reverte 2009; Roberts 1992) Storlek på företag har enligt tidigare studier ett 

tydligt positivt samband med CSR-kommunikation. Bransch och sektorer har också 

påvisats ha ett samband med företags CSR-kommunikationer. Lönsamhet och 

skuldsättningsgrad har dock inget tydligt samband, eftersom tidigare forskning har både 

hittat och inte hittat samband. (Branco & Rodrigues 2008; Haniffa & Cooke 2005; Neu, 

Warsame & Pedwell 1998; Mia & Al-Mamun 2011; Reverte 2009; Roberts 1992) 

 

Storlek 

Tidigare studier har funnit att storlek är en viktig faktor att ta hänsyn till vid studier om 

CSR-kommunikation. Det är påvisat att stora företag vanligare lämnar upplysningar om 

CSR än mindre företag. (Reverte 2009; Branco & Rodrigues 2008; Guthrie et al. 2004) 

Flera anledningar finns till detta. Större företag är mer mottagliga för granskningar av 
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intressenter, på grund av större företags offentliga synlighet. De är även relativt mer 

känsliga för negativa reaktioner än mindre företag. Detta motiverar större företag till att 

förkunna CSR i högre grad (Branco & Rodrigues 2008). Därtill har större företag större 

inflytande över marknader, och är mer intressanta för medier. Sannolikheten att de drar till 

sig oönskad uppmärksamhet från intressenter är således stor, om större företag 

underpresterar i CSR. (Trotman & Bradley 1981, Teoh & Thong 1984, Andrew et al. 1989, 

se Haniffa & Cooke 2005; Reverte 2009) Större företag är dessutom mer utspridda 

geografiskt, och kan verka i flera marknader. Därförutom har större företag en större 

påverkan på de samhällen som stora företag verkar inom än mindre företag. På grund av 

detta har större företag vanligtvis större och fler intressentgrupper med stort inflytande 

(Reverte 2009; Branco & Rodrigues 2008). Det är således väsentligt för stora företag att 

offentliggöra CSR-kommunikation (Branco & Rodrigues 2008; Guthrie et al. 2004; 

Holder-Webb et al. 2009; Mahadeo, Oogarah-Hanuman & Soobaryen 2011; Vuontisjärvi 

2006). Företags storlek kommer att mätas med hänsyn till företagens totala omsättning 

(Neu, Warsame & Pedwell 1998; Mia & Al-Mamun 2011; Roberts 1992). 

 

Variabeln storlek kodas med företagets omsättning i svenska kronor i tusental. Data hämtas 

från databasen Datastream 5.1. Företagets omsättning kallas därvid Net Sales or Revenues. 

Data är således kodad som data fås från Datastream. I de fall där omsättningen inte har 

funnits i SEK har växelkursen för den sista dagen från respektive år hämtats från 

riksbank.se. Växelkursen har därefter beräknats om till SEK. Detta gäller samtliga data 

som eljest inte uttrycks i SEK. I tre fall har observationer från företag lämnats blanka. 

Anledningen till att data inte hämtas från dessa fall beror på att det finns en risk att data 

från Datastream är annorlunda från eventuell annan data som kan hämtas från 

årsredovisningarna. 

 

Bransch- och sektortillhörighet 

Ett starkt positivt samband har funnits mellan bransch- och sektortillhörighet och CSR-

kommunikation. De företag som har kommunicerat ut mer CSR har varit verksamma inom 

offentligt synliga branscher. (Adams et al. 1998, Archel 2003, Clarke & Gibson-Sweet 

1999, Patten 1991, se Branco & Rodrigues 2008) Sannolikheten är stor för företag att satsa 
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på mer CSR-kommunikation inom branscher med stor miljöpåverkan. (Clarke & Gibson-

Sweet 1999, se Branco & Rodrigues 2008). Reverte (2009) utvecklar resonemanget. 

Industrier som associeras med betydande miljöpåverkan är branscherna metall, råvaror, 

skog- och papper, energi, vatten och kemi. Övriga branscher har betydligt lägre negativ 

effekt på miljön, och således har företag inom dessa branscher relativt sett inte lika 

omfattande CSR-kommunikation. Företag har dessutom lagt olika fokus på olika kategorier 

av CSR-kommunikation, beroende på i vilken bransch och sektor som företagen verkar 

inom. Fokus har funnits i olika kategorier av CSR-kommunikation, framför allt på grund av 

påtryckningar från primära intressenter. (Cowen et al. 1987, se Guthrie et al. 2004). I denna 

studie kommer företagen att delas in i sju olika sektorer: (1) Råvaror, (2) 

Industriverksamhet, (3) Konsumentvaror, (4) Konsumenttjänster, (5) Sjukvård, (6) 

Ekonomi och (7) Teknik. Detta följer Stockholmsbörsens indelning av företag. 

 

Sektorerna kodas på två olika sätt. Detta beror på val av test. När t-test utförs för att testa 

skillnaden mellan kvantiteten CSR-kommunikation per sektor kodas företagen inom 

respektive sektor med en siffra från 0 till 6. Sektorn Ekonomi kodas med 0, 

Industriverksamhet kodas med 1, Konsumenttjänster kodas med 2, Konsumentvaror kodas 

med 3, Råvaror kodas med 4, Sjukvård kodas med 5 och företag inom sektorn Teknik 

kodas med 6. Företag delas dock in i relativt sett lägre miljöpåverkande verksamheter eller 

relativt sett högre miljöpåverkande verksamheter när regressionsanalyser görs. Sektorerna 

är i det fallet dikotoma variabler. Företag inom relativt sett lägre miljöpåverkande sektorer 

kodas med 0, och företag inom relativt sett högre miljöpåverkande sektorer kodas med 1. 

Detta innebär att sektorerna Råvaror och Industriverksamhet kodas med 1, medan 

företagen inom resterande sektorer kodas med 0. 

 

Lönsamhet 

Tidigare studier har antagit att det finns ett samband mellan lönsamhet och CSR-

kommunikation. Belkaoui och Karpik (1989, se Reverte 2009) förklarade anledningen till 

sambandet. Ett företag blir lönsamt på grund av att företagsledningen har nödvändig 

kunskap. En företagsledning med kunskapen att göra ett företag lönsamt förstår även 
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fördelarna med CSR, vilket leder till mer omfattande kommunikation av CSR. En annan 

förklaring som har lagts fram är att lönsamma företag är mer utsatta för politisk och 

offentlig granskning, och offentliggör till följd därav mer information, för att undvika att 

bli reglerade (Ng & Koh 1994, se Reverte 2009). Ett lönsamt företag har dessutom mer 

resurser, och därmed kan de spendera mer på CSR (Cowen et al. 1987, Hackston & Milne 

1996, Pirsch et al. 2007, se Reverte 2009). Offentliggörandet av samhälleliga 

ansvarstaganden kan också vara ett sätt att övertyga känsliga intressenter att den ökade 

lönsamheten inte har påverkat samhället negativt. Däremot kan företags CSR-

kommunikationer även öka när lönsamheten minskar som ett sätt att intala intressenter att 

CSR-kommunikation kommer att ge företaget långsiktiga konkurrensfördelar eller som ett 

försök att dra uppmärksamheten bort från de finansiella resultaten. Empiriskt sett finns 

dock inga klara bevis över om det finns ett positivt eller negativt samband mellan 

lönsamhet och CSR-kommunikation (Branco & Rodrigues 2008; Reverte 2009). Tidigare 

forskning har mätt lönsamhet på många olika sätt. Räntabilitet på eget kapital (= Return on 

Equity) tycks vara det vanligaste måttet (Haniffa & Cooke 2005; Mia & Al-Mamun 2011; 

Roberts 1992). Studien kommer således att använda sig av räntabilitet på eget kapital som 

mått på lönsamhet. 

 

Variabeln lönsamhet kodas med ett lönsamhetsmått som är hämtat från Datastream. I 

Datastream kallas detta lönsamhetsmått för Return on Equity – Total (%). Måttet är uttryckt 

i procent, därvid exempelvis tio procent kodas med 10. Härvid saknades observationer från 

tre företag. Data lämnades blanka för dessa tre företag, på grund av samma anledning som 

för måttet storlek. Det finns således en risk att data inhämtas inkorrekt.  

 

Skuldsättningsgrad 

Tidigare studier har argumenterat för både ett positivt och ett negativt samband när det 

gäller företags skuldsättningsgrad i relation till företags CSR-kommunikationer. Jensen och 

Meckling (1976, se Reverte 2009) hävdar att högt belånade företag kommer att 

offentliggöra mer frivillig information som ett sätt att minska deras kapitalkostnad. En 

annan uppfattning är att en hög skuldsättningsgrad innebär att företag har starkare 

relationer till borgenärerna. Företagen behöver därigenom inte offentliggöra lika mycket 
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information, eftersom långivarna får information på andra sätt, och kräver därmed inte att 

CSR kommuniceras ut publikt (Purushothaman et al. 2000, se Reverte 2009). Tidigare 

forskning har olika tillvägagångssätt på måtten när det kommer till beräkningar av 

skuldsättningsgrad (Branco & Rodrigues 2008; Haniffa & Cooke 2005; Neu, Warsame & 

Pedwell 1998; Mia & Al-Mamun 2011; Reverte 2009; Roberts 1992). De här tidigare 

studierna behandlar skuldsättningsgraden som ett mått på olika definitoner av skulder 

dividerat på eget kapital eller tillgångar. Huvudsakligen beräknas skuldsättningsgraden som 

skulder genom eget kapital. Det här måttet används även i denna studie. 

 

Skuldsättningsgraden kodas med ett mått som hämtades från Datastream. I Datastream 

kallas detta mått för Total Debt % Common Equity. Måttet är uttryckt i procent, därvid 

exempelvis tio procent kodas med 10. De tre företagen som saknade data i föregående fall 

saknade även data för skuldsättningsgrad. Observationerna lämnas för dessa tre företag 

därhän av samma skäl som tidigare har uttryckts. 

4.7 Webbenkäter med svar från företagsansvariga 

Webbenkäter med svar från företagsansvariga är till för att komplettera innehållsanalyser, 

och kan bidra till ökad förklaring när det gäller svenska företags CSR-kommunikationer 

(Guthrie & Abeysekera 2006; Mahadeo, Oogarah-Hanuman & Soobaryen 2011). Den här 

sortens enkäter används för att få svar från företagsansvariga kring huruvida 

företagsansvariga har erfarit om och hur svenska företags CSR-kommunikationer har 

ändrats under och på grund av finanskrisen i Sverige. Den primära anledningen till 

användning av detta tillvägagångssätt är emellertid att ta reda på varför eller varför inte 

finanskrisen har påverkat svenska företags CSR-kommunikationer. Tillvägagångssättet är 

viktigt, på grund av att innehållsanalyser huvudsakligen inte kan svara på varför eller 

varför inte finanskrisen har påverkat svenska företags CSR-kommunikationer. (Bryman & 

Bell 2005) 

 

Den här studiens enkäter handlar om att ställa frågor till respondenter utifrån ett fastställt 

frågeschema. Ett bestämt frågeschema innebär att formulera och ställa frågor på identiska 

sätt. (Bryman & Bell 2005)  
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Det finns fördelar med webbenkäter. Den primära anledningen till användning av 

webbenkäter är att företagsansvarigas svar inte kontamineras lika mycket som andra sorters 

enkäter. Med andra ord svarar företagsansvariga mer sanningsenligt vid webbenkäter än 

vid andra sorters enkäter. En hög grad tillförsikt finns dessutom att rätta personer svarar på 

webbenkäterna, om webbenkäterna skickas ut via e-mail. Urvalet kan därförutom vara 

spritt över en större radie, och trots det kan svar ändå fås på ett tillförlitligt sätt. En 

automatisk insättning av data direkt till statistikprogram kan också fås efter att 

företagsansvariga har svarat, och således sparas tid. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

Webbenkäter har dock också sina nackdelar. Komplexa frågeställningar kan bidra till att 

respondenter inte fortsätter med och därmed avbryter genomförandet av webbenkäten som 

de håller på med. Detta bidrar till att slutna frågor rekommenderas vid webbenkäter. 

Därförutom svarar generellt sett cirka 11 till 30 procent på webbenkäter, vilket är en 

relativt låg siffra till skillnad från telefonenkäter, vars fördel är att cirka 50 till 70 procent 

svarar på denna sorts enkäter. Telefonenkäter har därmed sannerligen en generell fördel när 

det kommer till antalet svarande, och således var telefonenkäter denna studies förstaval. 

Sannolikheten är därutöver högre för att rätt person svarar på telefonenkäten i relation till 

övriga enkäter. Telefonenkäterna sägs dessutom vara bättre lämpade för öppna och slutna 

frågor, varför svåra frågor lättare kan göras. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

Nackdelar fanns dock vid användning av telefonenkäter. En användning av telefonenkäter 

beror på urvalet. Ett för stort urval kan leda till att det tar för lång tid till att få resultat. 

Dessutom kan det ta alltför lång tid att sammanställa telefonenkäter i relation till enkäter 

som är utförda via Internet eller per post. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) Den här 

studien har dock inte ett för stort urval, och av den anledningen skulle telefonenkäter kunna 

ha använts istället för övriga enkäter.  

 

Det visade sig dock att ovannämnda siffror för procentandelen svarande vid telefonenkäter 

inte gällde denna studies urval, i och med att författarna försökte nå företagsansvariga i tio 

företag. Resultatet därav gav en annan bild av procentandelen svarande. Det var bara en 

som hade tid eller ville svara på denna studies telefonenkät. Respondenten avbröt dock 
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telefonenkäten efter andra frågan, på grund av att respondenten skulle vidare till ett möte. 

De andra respondenterna hade inte tid för en telefonenkät vid det givna tillfället, och 

hänvisade författarna till att ringa tillbaka efter en vecka. Därförutom ville övriga 

respondenter inte svara på enkäter, såtillvida respondenterna inte först fick läsa enkätens 

frågor. Det är av de anledningarna som webbenkäter istället användes. Fördelarna med 

webbenkäter övervägde således till slut fördelarna med telefonenkäter. 

 

Studien har i och med en användning av webbenkäter inte heller valt att använda sig av 

postenkäter, som har en fördel i att urvalet kan vara stort och utspritt. Postenkäter används 

inte i denna studie, på grund av att postenkäter lättare kan kontamineras av icke-

sanningsenliga svar. Därförutom finns en relativ hög risk att fel personer svarar på 

postenkäten än vad som är fallet med webbenkäter. (Bryman & Bell 2005; Saunders, Lewis 

& Thornhill 2009) 

4.7.1 Utformning av frågor till webbenkäterna och operationalisering 

Studiens syfte är att undersöka om och hur och varför eller varför inte finanskrisen har 

påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, genom att fokusera på indikatorer för CSR och 

ställa frågor till företagsansvariga. Webbenkäter utgör det andra tillvägagångssättet i denna 

studie, och rör den sistnämnda delen av syftet. Med andra ord ställs frågor till 

företagsansvariga via webbenkäter. Studiens syfte har ett förklarande betraktelsesätt, i syfte 

att finna generaliserande svar. Studien använder sig av en kvantitativ undersökningsmetod. 

Det har tidigare förklarats att en kvantitativ undersökningsmetod går ut på att samla in data 

som är uppbyggda av differentierade och standardiserade numeriska värden och inte ord, 

av den anledningen att kvalitativ data hellre förklarar att ett mål är erhållet eller inte 

erhållet, medan kvantitativ data förklarar att ett angivet antal har nått detsamma mål. 

(Bryman & Bell 2005; Krippendorff 2004) 

 

Webbenkäternas frågor är kopplade till hypoteserna som etablerades i den teoretiska 

referensramen. Webbenkäterna är korta och koncisa för att bättre kunna få en 

svarsfrekvens, som kan ge ett statistiskt samband mellan finanskrisen och svenska företags 

CSR-kommunikationer. Frågorna har granskats av studiens handledare. Därförutom har 
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bekanta undersökt frågorna i webbenkäterna. Frågorna har granskats för att få en ökad 

validitet och reliabilitet i frågorna och studien i sin helhet. Med andra ord har frågorna 

granskats för att bättre kunna mäta det som studien avser att mäta samt för att bättre kunna 

få tillförlitlig data. Oklarheter i frågor har därigenom rätats ut, och tillförlitliga mått har 

därmed kunnat göras innan datainsamling. Därmed har risker minskat för att 

företagsansvariga inte kan förstå studiens frågor. (Bryman & Bell 2005; Dahmström 2005; 

Saunders, Lewis & Thornhill 2009; Trost 2007) 

 

Ett introduktionsbrev har skickats ut till företagsansvariga innan datainsamling. 

Introduktionsbrevet är ett högst imperativt redskap för att bättre kunna få hög svarsfrekvens 

(Bryman & Bell 2005). Flera i övrigt goda studier har gått miste om ett relevant resultat, på 

grund av ett dåligt utfört introduktionsbrev. Med andra ord krävs ett väl utfört 

introduktionsbrev. Introduktionsbrevet ska väcka intresse hos respondenter, till den grad att 

respondenter känner sig manade att åta sig att svara på ställda frågor i webbenkäterna. 

Därutöver ska introduktionsbrevet tillförsäkra respondenter att studien är seriös och att 

respondenter inte löper risk genom att delta. Dessutom är det bra att få med att det kan 

finnas fördelar i att svara. (Mittuniversitetets Forskningsetiska kommitté 2007)  

 

Introduktionsbrevet som skickades ut inleddes med studiens problemformulering. Med 

andra ord inledde introduktionsbrevet med att förklara att CSR-kommunikationer har blivit 

en viktig del i företags strategier och att det har blivit viktigt att kommunicera ut insatser 

inom området CSR. Introduktionsbrevet har inte förklarat anledningar till varför det är 

viktigt att kommunicera ut CSR, i och med att förfarandet kan leda till att respondenter 

svarar på exakt samma sätt i webbenkäterna. Brevet som introducerar webbenkäterna 

fortsätter med att förklara att CSR-kommunikationer är ett kostsamt åtagande, och att CSR-

kommunikationer därmed kunde minska under finanskrisen, men också att CSR-

kommunikationer kunde förhålla sig desamma eller öka, på grund av ett värdeskapande 

som CSR-kommunikation kan bidra till. Därefter förklarar introduktionsbrevet att tidigare 

forskning har gett motsägande svar, och att det inte har utförts akademiska studier när det 

gäller svenska företag. Efter det presenteras studiens syfte. Det här sammantaget syftar till 



71 

 

att vara introduktionsbrevets intresseväckande text. (Mittuniversitetets Forskningsetiska 

kommitté 2007) 

 

Nästa del av introduktionsbrevet är menad att mana på respondenter att samtycka till 

webbenkäterna. Därvid förklaras att företagsansvariga och företagsansvarigas företag är 

centrala och väsentliga för att kunna besvara studiens ställda syfte, och att 

företagsansvarigas medverkan bidrar till en bättre förklaring över företags inställningar till 

CSR-kommunikation. Introduktionsbrevet nämner också studiens handledare i förhoppning 

att förtydliga studien som seriös. Därförutom förklarar introduktionsbrevet att respondenter 

inte löper risker genom att besvara på webbenkäterna, i och med att företagsnamnen inte 

kommer att nämnas. (Mittuniversitetets Forskningsetiska kommitté 2007) Därutöver 

förklaras att företagsansvariga får fördelar med att besvara webbenkäterna, i form av att 

företagsansvariga får tillgång till resultatet av enkätundersökningen och 

innehållsanalyserna som har utförts. Detta bidrar till ökad svarsfrekvens. Handledaren till 

denna studie har gått igenom introduktionsbrevet, och har accepterat dess utskick, vilket 

har gjorts i syfte att få bättre svarsfrekvens (Bryman & Bell 2005). (Dahmström 2005) 

Introduktionsbrevet samt påminnelsebreven återfinns i bilaga 3. 

 

I introduktionsbrevet finns länkar till en svensk och en engelsk webbenkät. De båda 

webbenkäterna är dock exakt lika varandra. Detta beror på att vardera webbenkäter senare 

ska räknas samman med varandra. Anledningen till att studien har webbenkäter i två språk 

beror på att inte alla företagsansvariga verkar kunna svenska. Webbenkäterna skapades via 

webbaserade SurveyMonkey. Webbaserade SurveyMonkey har funktioner för att 

automatiskt snabbt kunna överföra enkätsvar till Excel och SPSS PASW Statistics 18. De 

här två programmen används i senare delen av studien till analys av data. (Saunders, Lewis 

& Thornhill 2009) 

 

Introduktionsbrevet och länken till webbenkäterna skickades ut som e-mail till 

företagsansvariga i respektive företag i populationsurvalet. E-mailadresserna har studien 

funnit genom företags hemsidor. Studien har riktat dessa webbenkäter främst mot CSR-

managers, och om sådana inte hittades riktades webbenkäterna mot managers för 
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investerarrelationer. Introduktionsbrevet och länken till webbenkäterna skickades dock ut 

till företagens informationscentral, om författarna inte fann lämpliga managers. Detta har 

visat sig vara en lämplig strategi, i och med att respondenter har varit högt uppsatta i 

företaget som de arbetar för. Det fanns totalt 126 företag i populationsurvalet. Studien fann 

att 114 av dessa företag hade managers för CSR eller investerarrelationer. 

Introduktionsbrev och länkar till webbenkäter skickades också ut till tio 

informationscentraler i berörda företag. De två resterande företagen hade varken managers 

för CSR eller investerarrelationer och inte heller informationscentraler. Företagen hade 

istället webbformulärer, som hade ett begränsat antal tecken att skriva på. Härvid kapades 

texten till efterfrågad kvantitet, varpå det mest nödvändiga ingick i texten. 

 

Svarstiden på webbenkäterna var satta till tre veckor. Påminnelsebrev skickades ut via e-

mail en gång per vecka. Detta innebär att totalt två påminnelsebrev skickades ut. 

Påminnelsebreven skickades ut en gång per vecka, av den orsaken att det kan finnas risk att 

respondenter glömmer bort att svara på webbenkäterna efter att en längre tid har gått efter 

förra utskicket (Ejlertsson 2005), och riktades mot respondenter som inte svarade i 

föregående utskick. Detta har studien kunnat göra, i och med att siffror ålades respektive 

respondent. På det viset har studien också kunnat utföra studier utifrån studiens 

kontrollvariabler, utan att behöva besvära respondenter om ytterligare mer information som 

kunde ha behövts. (Dahmström 2005) Kontrollvariablerna har dock sedermera inte behövts, 

i och med att det har varit alldeles för få svarande (Saunders, Lewis & Thornhill 2009).  

 

I det första utskicket svarade åtta respondenter. 14 respondenter svarade efter att första 

påminnelsebrevet hade skickats ut. Det sista påminnelsebrevet medförde emellertid enbart 

två svarande. Detta visar att det sista påminnelsebrevet enbart bidrog marginellt, av den 

anledningen att det fanns få svarande. Ett ytterligare påminnelsebrev skulle således 

gissningsvis inte bidra med betydande fler respondenter. 

 

Studiens syfte är att undersöka om och hur och varför eller varför inte finanskrisen har 

påverkat CSR-kommunikationer i Sverige. Webbenkäterna ställer frågor till 

företagsansvariga. Detta utgör studiens tvärsnittsdesign. Det har tidigare förklarats att 
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studien använder sig av en kvantitativ undersökningsmetod, på grund av att studien har ett 

förklarande synsätt. Därförutom har det tidigare förklarats att en kvantitativ 

undersökningsmetod går ut på att samla in data som är uppbyggda av differentierade och 

standardiserade numeriska värden och inte ord, av den anledningen kvantitativ data 

förklarar att ett angivet antal har nått detsamma mål. Webbenkäterna har således 

kryssfrågor och frågor, därvid respondenter kan ta ställning till olika påståenden. Det finns 

dock också öppna frågor, i syfte att kunna få mer utförliga och nyanserade svar. Förut har 

det skrivits att en sådan utformning av frågor efterfrågas när det ställs mer känsliga frågor 

(Dahmström 2005). I denna studie används öppna frågor, i syfte att reducera stelheten som 

en traditionell deduktiv forskningsansats kan orsaka. Samtliga svar kodas dock kvantitativt, 

vilket innebär att svaren kodas med siffror (Bryman & Bell 2005). 

 

Se bilaga 4 för en sammanställning och flödesschema över frågorna som ställs under 

webbenkäten. En respondent kommer att som mest besvara sju huvudfrågor. Antalet frågor 

har hållits nere för att öka på svarsfrekvensen (Bryman & Bell 2005). Huvudanledningen 

med webbenkäterna är att få reda på varför eller varför inte finanskrisen påverkade svenska 

företags CSR-kommunikationer under finanskrisen, och om förändringen var på grund av 

finanskrisen. Frågor kring om och hur CSR-kommunikationer har förändrats under och på 

grund av finanskrisen kommer dock också att kunna besvaras med webbenkäterna. 

 

Fråga 1: Svenska: Vad är Er position på företaget? (Ej obligatoriskt, observera dock att 

informationen som ni ger kommer att behandlas konfidentiellt, endast studiens författare 

och handledare kommer att ha behörighet till informationen) Engelska: What’s your 

position in the company? (Non-mandatory, observe however, that this information will be 

processed confidentially, which is to say that only the writers, and their master dissertation 

advisor will have knowledge of this information) 

 

Den här frågan inleder webbenkäterna. Fråga 1 är öppen och icke-obligatorisk. 

Företagsansvariga behöver därmed inte besvara denna fråga om företagsansvariga anser att 

frågan är för komprometterande för företagsansvarigas eget bästa eller om 

företagsansvariga på annat sätt känner obehag kring att svara på frågan. Den här frågan är 
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ämnad att ge en bättre insikt kring vilka som faktiskt besvarar webbenkäterna. Det erfars 

att en högre uppsatt person har högre sannolikhet att besvara på frågorna i webbenkäterna, i 

och med att högre uppsatta personer erfars har bättre insikt i företags strategiska frågor, 

därvid CSR-kommunikation återfinns (Porter & Kramer 2006). Svaren på frågorna är 

utlovade att hållas konfidentiellt, och därmed kommer frågan inte att analyseras vidare. En 

tillförsäkran kring vilka som har svarat kommer dock att ske i senare delen av denna studie. 

 

Fråga 1 kodas inte, eftersom data till denna fråga inte är viktig för syftet i denna studie, mer 

än att tillförsäkra om att det är rätt person som besvarar frågorna i webbenkäterna. Detta 

bidrar till att skapa en tillförlitlig studie. 

 

Fråga 2: Svenska: Förändrade Ni kvantiteten CSR-kommunikation under finanskrisen 

2008-2009? Engelska: Did your company alter its quantity of CSR disclosure during the 

financial crisis in 2008 to 2009? 

 

Den här frågan ger svar på antalet företag som har förändrat sina CSR-kommunikationer 

under finanskrisen. Fråga 2 kan vara av känslig karaktär för företagsansvariga, och således 

kan företagsansvariga undanhålla sanningen, men effekterna av detta reduceras, i och med 

att författarna har lovat företagsansvariga att inte nämna företagsansvarigas namn och 

företag vari företagsansvariga verkar inom (Dahmström 2005) och att frågan berör fakta 

och inte opinion (Saunders, Lewis & Thornhill 2009).  

 

Fråga 2 har tre svarsalternativ. Respondenter får svara Ja/Yes eller Nej/No, men också 

alternativet Vet ej/ej applicerbart/Don’t know/Non-applicable. Vet ej finns med på grund 

av att ämnesområdet kan vara helt okänt för respondenter. Det skulle vara lönlöst att inte ha 

med valalternativet Vet ej, av den anledningen att respondenter kan bli tvingade att svara på 

en fråga som respondenter inte vet svaret på. Svarsalternativet Vet ej finns också med för 

att förhindra risken för bortfall i webbenkäterna. (Dahmström 2005) 

 

Resultatet från denna fråga kan senare jämföras med resultatet från den utförda 

innehållsanalysen. Detta ger hög reliabilitet (= tillförlitlighet i data) för webbenkäterna, och 
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används i denna fråga istället för kontrollfrågor (= liknande frågor i samma enkät), på 

grund av att kontrollfrågor i för hög utsträckning i kortare enkäter som denna kan medföra 

att respondenter upptäcker kontrollfrågorna, och således kan enkätens reliabilitet förstöras. 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009) Kontrollfrågor finns istället på frågor om varför eller 

varför inte finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige. Detta beror på att 

dessa frågor inte kan kontrolleras med studiens innehållsanalyser på ett bra sätt. 

 

Respondenter som svarar Ja eller Nej i denna fråga kommer att få behöva besvara Fråga 3a.  

Fråga 5e kommer dock att förmedlas till de respondenter som valde svarsalternativet Vet ej, 

därvid denna fråga ställs: Varför förhöll sig Er CSR-kommunikation densamma under 

finanskrisen? Ange kortfattat några anledningar. Observera att fråga 5e ställs till 

respondenter som inte vet svaret på fråga 1, av den anledningen att respondenter inte skulle 

kunna veta svaret på kommande frågor fram till och med fråga 4e. 

 

Fråga 3a: Svenska: I vilken omfattning förändrade Ni Er kommunikation av Ert 

ekonomiska ansvarstagande? (Till exempel information angående finansiella implikationer 

på grund av klimatförändringar, pensioner och finansiella bidrag till Ert företag) 

Engelska: In what magnitude did your company alter its economical responsibilities? (E.g. 

disclosure regarding financial implications caused by climate change, pensions, and 

financial contributions to your company) 

Fråga 3b: Svenska: I vilken omfattning förändrade Ni Er kommunikation av Ert 

miljömässiga ansvarstagande? (Till exempel information angående klimatpåverkan och 

annan miljöpåverkan) Engelska: In what magnitude did your company alter its CSR 

disclosure regarding its environmental responsibilities? (E.g. disclosure regarding climate 

impact, and other forms of impact caused to the environment) 

Fråga 3c: Svenska: I vilken omfattning förändrade ni Er kommunikation av Ert sociala 

ansvarstagande? (Till exempel information angående arbetstagare, mänskliga rättigheter 

och Ert företags engagemang inom de samhällen Ni verkar inom) Engelska: In what 

magnitude did your company alter its CSR disclosure regarding its social responsibilities? 

(E.g. disclosure regarding employees, human rights, and your company’s engagement in 

the local community)  
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Fråga 3d: Svenska: Annan kategori av CSR-kommunikation om Ni anser att det finns, var 

vänlig specificera Engelska: Other category of CSR disclosure if applicable, please specify 

Fråga 3e: Svenska: I vilken omfattning förändrade Ni Er kommunikation av Era tidigare 

angivna kategorier? Engelska: In what magnitude did your company alter its disclosure 

regarding your own above-mentioned category? 

 

Frågorna 3a till 3e ger svar på hur CSR-kommunikationer har förändrats under 

finanskrisen. Resultatet från dessa frågor kan precis som fråga 1 senare jämföras med 

resultatet från studiens innehållsanalys, vilket sedermera ökar svarens reliabilitet (= 

tillförlitlighet i data) på dessa frågor (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Korta exempel 

på vad som kan ingå i de olika kategorierna för CSR-kommunikation enligt GRI är 

ingående i respektive fråga. Kategorierna för CSR-kommunikation exemplifieras för att 

säkerställa att författarna är i samma våglängd som respondenterna när det gäller 

definitioner av de olika kommunikationerna för de olika samhälleliga ansvarstagandena. På 

det viset uppnås en hög intern validitet (= mäta det som ska mätas) i dessa frågor, som 

annars kan vara diffusa om respondenter inte känner till GRI. I dessa frågor finns sex 

svarsalternativ per fråga. Respondenter får chansen att svara Minskade mycket/Decreased a 

lot, Minskade till viss del/Decreased to some extent, Oförändrat/Unchanged, Ökade till viss 

del/Increased to some extent, Ökade mycket/Increased a lot och Vet ej.  

 

Respondenter får också alternativet att skapa en egen kategori för CSR-kommunikation 

samt även chansen att rangordna denna egenskapade kategori. Om respondenters val av 

egen kategori faller inom ramarna för de övriga kategorierna kommer svaret att analyseras 

tillsammans med passande kategori för CSR-kommunikation. Respondenters egna 

kategorier kommer dock att analyseras separat om respondenters egna kategorier inte faller 

inom ramarna för de övriga kategorierna. Detta markerar därmed den första frågan som 

syftar till att reducera den traditionella deduktiva forskningsansatsens nackdelar, i och med 

att nyanserade svar fås, och således begränsas denna huvudfråga sig inte till studiens 

etablerade kommunikationer av samhälleliga ansvarstaganden. Detta kan leda till en bättre 

förklaring för vilka sorts kommunikationer av samhälleliga ansvarstaganden som har 

förändrats eller inte förändrats under finanskrisen. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 
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Risken finns att respondenter inte har ingående information över vad som hände de olika 

kategorierna för CSR-kommunikation under finanskrisen. Det finns därmed ett alternativ 

för Vet ej. På det viset kan det förutsättas att respondenter vet att CSR-kommunikationer 

har förändrats, och i vilken riktning förändringen har skett, om respondenter svarar med ett 

annat alternativ utöver Vet ej. Den här frågan kan dock också vara av känslig karaktär för 

företagsansvariga, och således kan företagsansvariga undanhålla sanningen, men effekterna 

av detta kan också reduceras, av de anledningarna att studien har lovat företagsansvariga att 

inte nämna företagsnamnen i den slutgiltiga versionen av examensarbetet (Dahmström 

2005) och att frågorna rör fakta och inte opinion (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). 

 

Fråga 4: Svenska: Ökade eller minskade Ni kvantiteten CSR-kommunikation överlag under 

finanskrisen? Engelska: Did your company increase or decrease its CSR disclosure during 

the financial crisis? 

 

Det har förut etablerats att det finns en risk att respondenter svarar Vet ej i frågorna 3a till 

3e. Fråga 4 ger respondenter chansen att svara på om CSR-kommunikationer generellt sett 

har ökat eller minskat. Härvid finns tre svarsalternativ. Respondenter får chansen att svara 

Kommunikationen av CSR ökade/CSR disclosure increased eller Kommunikationen av CSR 

minskade/CSR disclosure decreased och Vet ej. Det förutsätts att respondenter är medvetna 

om i vilken riktning som CSR-kommunikationer har förändrats, i och med att 

respondenterna tidigare har svarat att respondenters respektive företag har förändrat 

kvantiteten CSR-kommunikation under finanskrisen. Det finns däremot anledning till 

misstro över respondenters svar på fråga 2, om respondenten svarar Vet ej i denna fråga. 

Den här frågan är således som en undangömd kontrollfråga (= svaret på en fråga ska vara 

detsamma eller snarlik som svaret på en liknande fråga) åt fråga 2, som etablerade frågan 

om kvantiteten CSR-kommunikation förändrades under finanskrisen. Fråga 4 är lik fråga 2 

och de flesta frågor i huvudfrågan 3, på så sätt att svaren till fråga 4 också senare kan 

jämföras med resultaten från studiens innehållsanalys, i syfte att få ökad reliabilitet (= 

tillförlitlighet data). Därförutom kan fråga 3 vara lika känslig som fråga 2 och frågorna 3a 

till 3e. Svaren till frågorna är däremot också sannolikt mer reliabla, av de anledningarna att 

författarna har lovat företagsansvariga att inte nämna företagsnamnen i den slutgiltiga 
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versionen av examensarbetet (Dahmström 2005) och att frågorna rör fakta och inte opinion. 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

Fråga 5a: Varför ökade Ni CSR-kommunikationen under finanskrisen? Ange kortfattat 

några anledningar Engelska: Why did your company’s CSR disclosure increase during the 

financial crisis? Please state some reasons 

Fråga 5b: I vilken omfattning anser Ni att Era tidigare angivna anledningar förklarar 

varför Ni ökade CSR-kommunikationen under finanskrisen? Engelska: In what magnitude 

do your previously stated reasons explain why your company’s CSR disclosure increased 

during the financial crisis? 

Fråga 5c: Svenska: Varför minskade Ni CSR-kommunikationen under finanskrisen? Ange 

kortfattat några anledningar Engelska: Why did your company’s CSR disclosure decrease 

during the financial crisis? Please state some reasons 

Fråga 5d: Svenska: I vilken omfattning anser Ni att Era tidigare angivna anledningar 

förklarar varför Ni minskade CSR-kommunikationen under finanskrisen? Engelska: In 

what magnitude do your previously stated reasons explain why your company’s CSR 

disclosure decreased during the financial crisis? 

Fråga 5e: Svenska: Varför förhöll sig Er CSR-kommunikation densamma under 

finanskrisen? Ange kortfattat några anledningar Engelska: Why did your company neither 

increase nor decrease its CSR disclosure during the financial crisis? Please state some 

reasons 

Fråga 5f: Svenska: I vilken omfattning anser Ni att följande påståenden förklarar varför Er 

CSR-kommunikation förhöll sig densamma under finanskrisen? Engelska: In what 

magnitude do your previously stated reasons explain why your company neither increased 

nor decreased its CSR disclosure during the financial crisis? 

Fråga 5g: Svenska: Varför kommunicerade Ni CSR under finanskrisen? Ange kortfattat 

några anledningar Engelska: Please state some reasons for why your company disclosed 

CSR during the financial crisis 

Fråga 5h: Svenska: I vilken omfattning anser Ni att Era tidigare angivna anledningar 

förklarar varför Ni kommunicerade CSR under finanskrisen? Engelska: In what magnitude 
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do your previously stated reasons explain why your company disclosed CSR during the 

financial crisis? 

 

Huvudanledningen med en användning av webbenkäter är att få svar på varför eller varför 

inte CSR-kommunikationer förändrades under finanskrisen, i och med att det är svårt att få 

reda på dessa sorters svar vid användning av enbart innehållsanalys. De här frågorna 

inleder besvarandet av detta syfte. Besvarandet av detta syfte fortsätter med slutna frågor, 

därvid respondenter får ta ställning till olika påståenden i frågorna 6a/b/c.  

 

Fråga 5a begär upplysning om varför kvantiteten CSR-kommunikation ökade, medan fråga 

5b ställer frågan i vilken omfattning som respondenterna anser förklarar varför 

kommunikationen av CSR ökade under finanskrisen. Den här kombinationen av frågor 

gäller också för de nedanstående frågorna 5c till 5h. Frågorna 5c och 5d anbelangar varför 

kvantiteten CSR-kommunikation minskade under finanskrisen. Respondenter som har 

svarat Nej på den andra frågan får svara på frågorna 5e och 5f, medan respondenter som 

har svarat Vet ej på fråga 2 eller fråga 4 får svara på frågorna 5g och 5h.  De respondenter 

som har svarat Vet ej får också de frågor tilldelade till sig, vilket görs för att ge studien 

generella svar på anledningar som finns för att kommunicera ut CSR under finanskrisen. 

Detta görs för att kunna påvisa vilken anledning eller vilka anledningar som är viktig eller 

viktiga för svenska företag när det kommer till CSR-kommunikation under finanskrisen. 

 

De här frågorna resulterar i opinionsbaserade svar och inte faktabaserade svar, vilket är ett 

faktum som skiljer sig från de föregående frågorna. Detta kan leda till undanhållande av 

sanningsbaserade svar. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) På grund av detta inleds 

frågorna med en öppen huvudfråga. Öppna frågor i detta fall får respondenter att fundera 

över vilka anledningar som kan vara orsaken till en förändrad kvantitet CSR-

kommunikation under finanskrisen. Detta görs utan att föreslå anledningar till varför. På 

det viset elimineras risker att påverka respondenter. Därigenom fås mer utförliga och 

nyanserade svar på en fråga utifrån företagsansvarigas perspektiv. Öppna frågor finns till 

för att undersöka om det finns andra anledningar än de anledningar som har beskrivits i 

denna studie (Dahmström 2005), och syftar till att reducera stelheten i den traditionella 
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deduktiva forskningsansatsen. Studien kan således genom de öppna frågorna bättre förklara 

varför eller varför inte finanskrisen har påverkat CSR-kommunikationer i Sverige. De 

öppna frågorna leder till att företagsansvariga först får förmedla deras ståndpunkter, innan 

det att studien fortsätter med slutna frågor, vilka utgår från hypoteser som har etablerats i 

den teoretiska referensramen. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

Påståendena i frågorna 5b/d/f/h har svarsalternativ utifrån en Likert-skala, med en skala på 

1 till 5, därvid 1 är Tar helt avstånd/Strongly disagree, 2 är Tar delvis avstånd/Disagree, 3 

är Varken instämmer eller tar avstånd/Neither agree nor disagree, 4 är Instämmer 

delvis/Agree och 5 är Instämmer helt/Strongly Agree. I det här fallet visar Likert-skalor 

tendenser på hur stark åsikt en respondent har gentemot sitt egenspecificerade svar, och är 

främst till för frågor som är opinionsbaserade. Likert-skalor kan anta flera former, och kan 

ha eller inte ha ett mittenalternativ, varför Likert-skalor kan ha fler eller mindre nivåer än 

fem värden. En udda Likert-skala som används i dessa frågor tvingar inte respondenter till 

att svara på frågor som respondenter förhåller sig neutrala till. Detta kan innebära nackdelar 

för studien, i och med att respondenter kan göra bekvämlighetsval. Följaktligen kan 

respondenter tendera till att svara Varken instämmer eller tar avstånd, och därmed inte ta 

ståndpunkt i givna svarsalternativ. Studien använder sig emellertid av en udda Likert-skala, 

på grund av att inte tvinga respondenter till att ta en ståndpunkt i en fråga som 

respondenterna förhåller sig neutrala till. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009)  

 

Fråga 6a/b/c: Svenska: I vilken omfattning anser Ni att följande påståenden förklarar 

varför Er CSR-kommunikation ökade/minskade/förhöll sig densamma under finanskrisen? 

Engelska: In what magnitude do these following statements explain why your company 

increased/decreased/neither decreased nor increased its CSR disclosure during the 

financial crisis? 

Fråga 6d: Svenska: I vilken omfattning anser Ni att följande påståenden förklarar varför 

Ni kommunicerade CSR-kommunikation under finanskrisen? Engelska: In what magnitude 

do these following statements explain why your company disclosed CSR during the 

financial crisis? 
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I frågorna 6a till 6c tar respondenter ställning till påståenden som är framtagna från de 

olika teorierna och de tidigare etablerade hypoteserna, vilka syftade till att förklara varför 

eller varför inte företag förändrade kvantiteten CSR-kommunikation under finanskrisen. 

Frågorna 6a till 6c tillsammans med frågorna 5a till 5h ställs för att kunna svara på 

hypoteserna 3 till 7, som etablerades i den teoretiska referensramen.  

 

När det gäller fråga 6a (= om kvantiteten CSR-kommunikation ökade) är påståendena: (1) 

För att visa Er som en god samhällsmedborgare/In order to show itself as a good 

corporate citizen (= H3: legitimitetsteorin), (2) För att Era viktigaste intressenter 

efterfrågade CSR-kommunikation i större omfattning/Its most important stakeholders 

requested CSR disclosure on a larger scale (= H4: intressentteorin), (3) Som ett sätt att öka 

lönsamheten/As a way to increase profitability (= H5: aktieägarteorin) och (4) För att Ert 

företags lönsamhet ökade, och därmed ökade kvantiteten CSR-kommunikation/Because 

your company’s profitability increased, and therefore the quantity of CSR disclosure 

increased (= H6: teorin om investeringsbedömningar). 

 

I fråga 6b (= om kvantiteten CSR-kommunikation minskade) är påståendena: (1) 

Samhällets efterfrågan av CSR-kommunikation var lägre under finanskrisen/Society’s 

demand for CSR disclosure was lower during the financial crisis (= H3: legitimitetsteorin), 

(2) För att det inte efterfrågades i lika stor utsträckning av Era viktigaste intressenter 

under finanskrisen/Its most important stakeholders didn’t request CSR disclosure to the 

same extent as before (= H4: intressentteorin), (3) CSR-kommunikationen bortprioriterades 

på grund av den låga lönsamheten med CSR-kommunikation/CSR disclosure wasn’t 

prioritized due to the low profitability of it (= H5: aktieägarteorin) och (4) För att Ert 

företags lönsamhet minskade, och CSR-kommunikationen bortprioriterades/Your 

company’s profitability declined, and therefore CSR disclosure wasn’t prioritized (= H6: 

teorin om investeringsbedömningar).  

 

Fråga 6c (= om kvantiteten CSR-kommunikation förhöll sig densamma) har påståendena: 

(1) För att samhällets efterfrågan av CSR-kommunikation inte ändrades under 

finanskrisen/Society’s demand for CSR disclosure didn’t alter during the financial crisis (= 
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H3: legitimitetsteorin), (2) För att Ert företags viktigaste intressenter inte förändrade sin 

efterfrågan av CSR-kommunikation/Its most important stakeholders’ demand for CSR 

disclosure didn’t alter during the financial crisis (= H4: intressentteorin), (3) För att 

lönsamheten med CSR-kommunikation inte var tillräckligt hög för att öka kvantiteten CSR-

kommunikation, men lönsamheten var tillräckligt hög för att bibehålla samma 

kvantitet/The profitability with CSR disclosure was not high enough to inrease the quantity 

of CSR disclosure, but the profitability was high enough to maintain the same quantity of it 

(= H5: aktieägarteorin), (4) För att Ert företags lönsamhet inte förändrades, och därmed 

förändrades inte kvantiteten CSR-kommunikation/Your company’s profitability didn’t 

change, and therefore the quantity of CSR disclosure didn’t change (= H6: teorin om 

investeringsbedömningar).  

 

Fråga 6d (= om respondenter inte visste om kvantiteten CSR-kommunikation förändrades 

eller inte under finanskrisen) har påståendena: (1) På grund av samhällets 

efterfrågan/Because of society’s demand for CSR disclosure (= H3: legitimitetsteorin), (2) 

På grund av de viktigaste intressenternas efterfrågan/Because of the most important 

stakeholders’ demand for CSR disclosure (= H4: intressentteorin), (3) På grund av 

lönsamheten med CSR-kommunikation/Due to the profitability of CSR disclosure (= H5: 

aktieägarteorin), (4) Ert företags lönsamhet påverkade kvantiteten CSR-

kommunikation/The profitability of your company affected the quantity of CSR disclosure 

(= H6: teorin om investeringsbedömningar). 

 

Observera att teorin om företags etiska beteenden (= hypotes 7) inte finns med i de slutna 

frågorna. Detta beror på att det erfars att respondenter kommer att ge denna teori höga 

siffror utan vidare belägg. 

 

Påståendena i frågorna 6a till 6d har svarsalternativ utifrån en Likert-skala, med en skala på 

1 till 5, därvid 1 är Tar helt avstånd, 2 är Tar delvis avstånd, 3 är Varken instämmer eller 

tar avstånd, 4 är Instämmer delvis och 5 är Instämmer helt. I det här fallet visar Likert-

skalor tendenser på hur stark åsikt en respondent har gentemot en given fråga, och är 

således främst till för frågor som är opinionsbaserade. Härvid används också en udda 
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Likert-skala, på grund av att inte tvinga respondenter till att svara på frågor som 

respondenter förhåller sig neutrala till. Nackdelar finns dock i att respondenter kan göra 

bekvämlighetsval. På så sätt kan respondenter tendera till att svara Varken instämmer eller 

tar avstånd, och därmed inte ta ståndpunkt i givna frågor. Studien använder sig emellertid 

av en udda Likert-skala, på grund av att inte tvinga respondenter till att ta en ståndpunkt i 

en fråga som de förhåller sig neutrala till. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) De här 

frågorna med påståendena är sedermera slutna. Respondenter får därmed inte chansen att 

svara på annat utöver alternativen som ges. Frågorna är i detta fall slutna för att på ett bättre 

sätt kunna jämföra de olika svaren med varandra, och på så vis kunna förklara vad som kan 

ha påverkat CSR-kommunikation mest under finanskrisen. (Bryman & Bell 2005)  

 

Härvid är det viktigt att stressa fram att respondenter inte kan gå tillbaka till föregående 

frågor. Detta beror på att respondenter inte ska få chans till att ändra sig när respondenter 

har fått syn på de slutna frågorna. Ökad reliabilitet (= tillförlitlig data) är anledningen till 

detta. Reliabiliteten blir låg om respondenter exempelvis inte ger ett högt värde i de öppna 

frågorna, men sedan ger ett högt värde på de slutna frågorna. (Ejlertsson 2009) 

 

Fråga 7a/b: Svenska: Var det på grund av finanskrisen som CSR-kommunikationen 

förändrades/förhöll sig densamma? Engelska: Was it because of the financial crisis that 

your company altered/didn’t alter its CSR disclosure? 

 

Fråga 7a och 7b är kronan på verket när det gäller webbenkäterna, och markerar 

webbenkäternas sista fråga. Den här frågan ställs för att få svar på om det verkligen var 

finanskrisen som påverkade eller inte påverkade svenska företags CSR-kommunikationer 

eller om CSR-kommunikationens förändring eller icke-förändring var ett resultat av andra 

påverkande faktorer. Frågorna 7a och 7b har tre svarsalternativ vardera. Respondenter får 

svara Ja eller Nej, men också alternativet Vet ej. Det har förut etablerats att 

svarsalternativet Vet ej finns med på grund av att ämnesområdet kan vara helt okänt för 

respondenter. Det skulle vara lönlöst att inte ha med valalternativet Vet ej, av den 

anledningen att respondenter kan bli tvingade att svara på en fråga som respondenter inte 

vet svaret på. (Dahmström 2005) Härvid används en Likert-skala från 1 till 5, därvid 1 är 
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Tar helt avstånd, 2 är Tar delvis avstånd, 3 är Varken instämmer eller tar avstånd, 4 är 

Instämmer delvis och 5 är Instämmer helt. Samma princip gäller här som vid övriga frågor i 

denna studie med Likert-skala. En udda Likert-skala används således för att inte tvinga 

respondenter till att svara på frågor som respondenter förhåller sig neutrala till. (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2009)  

 

Observera att denna studies innehållsanalys också kan ge reliabilitet i frågorna 7a och 7b. 

Ett insignifikant värde på innehållsanalysen kan exempelvis innebära att företagsansvarigas 

svar på webbenkäterna kan betvivlas, om det generella svaret är annorlunda än 

innehållsanalysen. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

4.7.2 Webbenkätens variabler och kodning 

Webbenkäterna har ett lågt antal svarande. Därigenom används enbart univariata analyser. 

Bivariata analyser och regressionsanalyser används således inte när det kommer till 

webbenkäter. Observera att kontrollvariabler inte heller används, i och med att 

webbenkäterna har ett lågt antal svarande, varför presentation och analys av data av 

kontrollvariabler skulle vara lång och onödig. Om ett tillräckligt antal svar skulle ha 

uppnåtts skulle ett chi-två-test ha utförts, i syfte att kunna förklara samband mellan 

webbenkäternas oberoende och beroende variabler. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

4.7.2.1  Beroende variabler 

Beroende variabler är de variabler som förändras på grund av att oberoende variabler och 

kontrollvariabler förändras (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Webbenkäternas syfte är 

att undersöka om och hur och varför eller varför inte finanskrisen har påverkat CSR-

kommunikationer i Sverige. Därigenom är CSR-kommunikation viktig, men också CSR-

kommunikation fördelat i kategorier av kommunikation av samhälleligt ansvarstagande. 

 

CSR-kommunikation 

CSR-kommunikation är en beroende variabel. Den här beroende variabeln besvaras först 

och främst av fråga 2. Fråga 2 har frågeställningen Förändrade Ni kvantiteten CSR-

kommunikation under finanskrisen 2008-2009? Det har tidigare etablerats att 
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frågeställningen har tre svarsalternativ. Respondenter får svara antingen Ja eller Nej, men 

också Vet ej. Samtliga svarsalternativ är av betydelse för vidare analys, i och med att det är 

denna frågeställning som bestämmer stigen för respondenters nästkommande frågor. Det är 

på grund av detta förhållande som svarsalternativen kodas med siffrorna 1 till 3, därvid Ja 

kodas med 1 och Nej kodas med 2, samtidigt som Vet ej kodas med 3. Den här frågan 

använder sig av nominalvariabler, på grund av att svarsalternativen kan kategoriseras, men 

inte rangordnas (Denscombe 2010). 

 

Därförutom besvaras CSR-kommunikation av fråga 4. Fråga 4 har frågeställningen Ökade 

eller minskade Ni kvantiteten CSR-kommunikation överlag under finanskrisen? Det finns 

tre svarsalternativ, och dessa tre svarsalternativ har en kodning från 1 till 3: 

Kommunikationen av CSR ökade kodas med 1, Kommunikationen av CSR minskade kodas 

med 2 och Vet ej kodas med 3. Samtliga svarsalternativ är av betydelse för vidare analys, 

på grund av att denna frågeställning också bestämmer stigen för respondenters 

nästkommande frågor. Den här frågan använder sig av nominalvariabler, på grund av att 

svarsalternativen kan kategoriseras, men inte rangordnas (Denscombe 2010). 

 

Kategorier av kommunikation av samhälleligt ansvarstagande 

Kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande, kommunikation av miljömässigt 

ansvarstagande och kommunikation av socialt ansvarstagande är de övriga beroende 

variablerna, och besvaras av frågorna 3a till 3e.  

 

Fråga 3a: I vilken omfattning förändrade Ni Er kommunikation av Ert ekonomiska 

ansvarstagande? Fråga 3b: I vilken omfattning förändrade Ni Er kommunikation av Ert 

miljömässiga ansvarstagande? Fråga 3c: I vilken omfattning förändrade ni Er 

kommunikation av Ert sociala ansvarstagande Fråga 3d: Annan kategori av CSR-

kommunikation om Ni anser att det finns, var vänlig specificera Fråga 3e: I vilken 

omfattning förändrade Ni Er kommunikation av Era tidigare angivna kategorier? Nyss 

nämnda frågor exklusive fråga 3d har fem svarsalternativ, och kodas med siffrorna 1 till 5: 

Minskade mycket kodas med 1, Minskade till viss del kodas med 2, Oförändrat kodas med 

3, Ökade till viss del kodas med 4 och Ökade mycket kodas med 5. De här frågorna 
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använder sig av ordinalvariabler, eftersom data kan kategoriseras och rangordnas 

(Denscombe 2010). Svarsalternativet Vet ej används på grund av att minska risken för 

bortfall. Vet ej kodas med 99, i och med att den här frågans Vet ej inte kommer att 

analyseras vidare. Fråga 3e ställs i samband med och är direkt tillhörande med den öppna 

huvudfrågan. (Bryman & Bell 2005) 

 

4.7.2.2  Oberoende variabler 

De olika teorierna som etablerades i den teoretiska referensramen är oberoende variabler, 

och besvaras av fråga 5 och den öppna huvudfrågan.  Därförutom är finanskrisen också en 

oberoende variabel, och besvaras av fråga 7. Svaren som fås härifrån bidrar till förklaring 

av oberoende variablers påverkan på studiens beroende variabler, på så sätt att värden 

anges i webbenkäterna. Svaren analyseras sedan vidare med en univariat analys. 

 

Svaren från den öppna huvudfrågan 

Fråga 5a/b: Varför ökade/minskade Ni CSR-kommunikationen under finanskrisen? Ange 

kortfattat några anledningar Fråga 5c/d: I vilken omfattning anser Ni att Era tidigare 

angivna anledningar förklarar varför Ni ökade/minskade CSR-kommunikationen under 

finanskrisen? Fråga 5e: Varför förhöll sig Er CSR-kommunikation densamma under 

finanskrisen? Ange kortfattat några anledningar Fråga 5f: I vilken omfattning anser Ni att 

följande påståenden förklarar varför Er CSR-kommunikation förhöll sig densamma under 

finanskrisen? Fråga 5g: Varför kommunicerade Ni CSR under finanskrisen? Ange 

kortfattat några anledningar Fråga 5h: I vilken omfattning anser Ni att Era tidigare 

angivna anledningar förklarar varför Ni kommunicerade CSR under finanskrisen? Frågor 

som inleder med Varför är öppna, och kodas inte. Kodning sker dock på de frågor som 

inleder med I vilken omfattning, i och med att dessa frågor är direkt relaterade till frågor 

som inleder med Varför. Frågor som inleder med I vilken omfattning kodas med siffror från 

1 till 5: Tar helt avstånd kodas med 1, Tar delvis avstånd kodas med 2, Varken instämmer 

eller tar avstånd kodas med 3, Instämmer delvis kodas med 4 och Instämmer helt kodas 

med 5. De frågor som inleds med I vilken omfattning använder sig av ordinalvariabler, 

eftersom data kan kategoriseras och rangordnas (Denscombe 2010). Svarsalternativet Vet ej 
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används på grund av att minska risken för bortfall. Vet ej kodas med 99, i och med att den 

här frågans Vet ej inte kommer att analyseras vidare. (Bryman & Bell 2005) 

 

Svaren från den slutna huvudfrågan 

Fråga 6a/b/c/d: I vilken omfattning anser Ni att följande påståenden förklarar varför Er 

CSR-kommunikation ökade/minskade/förhöll sig densamma under finanskrisen? I vilken 

omfattning anser ni att följande påståenden förklarar varför Ni kommunicerade ut CSR 

under finanskrisen? De här frågorna är av sluten art. Respondenter får härvid beakta ett 

antal påståenden. Samtliga påståenden har svarsalternativ utifrån en Likert-skala, som 

kodas från 1 till 5: Tar helt avstånd kodas med 1, Tar delvis avstånd kodas med 2, Varken 

instämmer eller tar avstånd kodas med 3, Instämmer delvis kodas med 4 och Instämmer 

helt kodas med 5. De här frågorna använder sig således också av ordinalvariabler, i och 

med att data kan kategoriseras och rangordnas (Denscombe 2010). Svarsalternativet Vet ej 

används på grund av att minska risken för bortfall. Vet ej kodas med 99, i och med att den 

här frågans Vet ej inte kommer att analyseras vidare. (Bryman & Bell 2005) 

 

Finanskrisen 

Fråga 7a/b: Var det på grund av finanskrisen som CSR-kommunikationen 

förändrades/förhöll sig densamma? De här frågorna är också av sluten art. Respondenter 

får härvid beakta ett antal påståenden. Samtliga påståenden har svarsalternativ utifrån en 

Likert-skala, och kodas från 1 till 5: Tar helt avstånd kodas med 1, Tar delvis avstånd 

kodas med 2, Varken instämmer eller tar avstånd kodas med 3, Instämmer delvis kodas 

med 4 och Instämmer helt kodas med 5. Frågorna använder sig av ordinalvariabler, 

eftersom data kan kategoriseras och rangordnas (Denscombe 2010). Svarsalternativet Vet ej 

används på grund av att minska risken för bortfall. Vet ej kodas med 99, i och med att den 

här frågans Vet ej inte kommer att analyseras vidare. (Bryman & Bell 2005) 

4.8 Databearbetning 

Insamlad data analyseras med SPSS statistikprogram PASW Statistics 18. Variablerna som 

analyseras här är till för att besvara studiens hypoteser. Innehållsanalysen använder sig av 
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metoderna bi- och multivariata analyser. Webbenkäterna använder sig av univariata 

analyser, i och med att studien har ett få antal svarande. Metoderna presenteras nedan. 

4.8.1 Innehållsanalysens databearbetning 

4.8.1.1 Bi- och multivariata analyser 

Testen för bi- och multivariata analyser används bara för innehållsanalysens data. De bi- 

och multivariata analyserna som används för att uppfylla studiens syfte är t-test och 

regressions- och korrelationsanalys. 

 

t-test 

t-test används för att undersöka skillnader mellan grupper samt även skillnader mellan data 

för olika perioder (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). På grund av att innehållsanalysen 

är av longitudinell art används t-test för att jämföra svenska företags CSR-

kommunikationer mellan olika år. Det finns inte ett likt antal observationer per år, vilket 

beror på bortfall. Independent samples t-test används för att få med svenska företags CSR-

kommunikationer för samtliga företag med tillräcklig nödvändig data under åren 2006 till 

2011. Paired samples t-test används inte, av den orsaken att testet endast jämför 

medelvärdet för de observationer som de olika åren har gemensamt. I denna studie syftar t-

testen till att undersöka om svenska företags CSR-kommunikationer mellan olika perioder 

är signifikant skilda från varandra eller inte. t-test används inledningsvis i analysen för att 

undersöka om signifikanta skillnader finns i kvantiteten CSR-kommunikation. Detta görs 

utan att ta studiens kontrollvariabler till beaktning. 

 

Regressionsanalys 

Regressionsanalys används för att undersöka finanskrisens samband med CSR-

kommunikation tillsammans med studiens kontrollvariabler. Med andra ord syftar 

regressionsanalysen att finna samband mellan oberoende variabler och kontrollvariabler 

och beroende variabler. Variablers samband och hur starkt sambanden är i relation till de 

beroende variablerna kan därigenom finnas. Ett samband med en korrelationskoefficient på 

under 0,3 uttrycks generellt sett som ett svagt samband. En korrelationskoefficient på över 

0,7 uttrycks som ett starkt samband. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009)  
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Korrelationsanalys 

Korrelationsanalysen används för att undersöka hur samtliga variabler korrelerar med 

varandra. I avsnittet analys används korrelationsanalysen huvudsakligen för att undersöka 

om finanskrisen korrelerar med svenska företags CSR-kommunikationer. Härvid undersöks 

även sambandet mellan CSR-kommunikation per år och total CSR-kommunikation, vilket 

görs i syfte att studera om det finns ett samband mellan skillnaden per år och svenska 

företags CSR-kommunikationer. 

 

Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2009) bör olika korrelationskoefficienter användas, 

beroende på variabler som analyseras. När sambandet mellan två numeriska variabler testas 

bör Pearsons korrelationskoefficient mäta styrkan på sambandet. I denna studie är samtliga 

beroende variabler samt kontrollvariablerna storlek, lönsamhet och skuldsättningsgrad 

numeriska. Spearmans korrelationskoefficient bör användas när en av variablerna är 

rankade. Resten av variablerna inom innehållsanalysen hanteras som rankade variabler i 

denna studie. Därmed mäter Spearmans korrelationskoefficient resten av sambanden. 

4.8.2 Webbenkäternas databearbetning 

Webbenkäterna hade för få svarande. Univariata analyser används i denna studie, eftersom 

univariata analyser är mer tillförlitliga vid studier med ett få antal respondenter. Bi- eller 

multivariata analyser kan inte göras på ett tillförlitligt sätt, varför dessa analyser inte 

kommer att göras när det kommer till studiens webbenkäter. Webbenkäterna utgår således 

enbart från univariata analyser. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

Univariat analys 

Studien använder sig av univariata analyser när det kommer till webbenkäter. Detta görs 

för att kunna beskriva en variabels kvantitativa förhållande gentemot det som undersöks. 

När det kommer till univariata analyser används frekvenser, typvärde och median samt 

variationsbredd i denna studie. Observera att dessa analyser kommer att användas för att 

beräkna reliabiliteten i svaren som företagsansvariga anger. Jämförelse av svaren på 

kontrollfrågorna med frågor som syftas till att kontrolleras kommer därvid att ske. 
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Beräknandet av frekvenser visar hur ofta ett variabelvärde förekommer i 

observationsmaterialet. I det här fallet bryts observationsmaterialet ner i frågor, och det 

som observeras blir respondenters svar. Frekvenserna visas i absoluta tal utifrån noterat 

antalet svar per svarsalternativ. (Byström & Byström 2011)  

 

Typvärde beskriver ett variabelvärde som har högst frekvens. Detta innebär att ett typvärde 

beskriver variabelvärdet som förekommer mest bland samtliga respondenters svar. 

Typvärdet är ett centralmått, som ger den mest ytligaste informationen, på grund av att 

typvärde endast räknar på det ofta förekommande värdet, och lämnar övriga observationer 

därhän. Typvärde används också på grund av att typvärdet kan användas till analyser av 

webbenkäter med få svar. (Byström & Byström 2011) 

 

Median används till analys av webbenkäternas ordinala variabler, i och med att medianen 

tar samtliga svarsalternativ per fråga till beaktning. Det här centralmåttet är variabelvärdet 

som är i mitten av samtliga svarsalternativ. Uträkning av median passar till 

ordinalvariabler, eftersom ordinalvariabler kan kategoriseras och rangordnas (Denscombe 

2010). Observera att median används istället för det aritmetiska medelvärdet, på grund av 

att det aritmetiska medelvärdet kan orsaka förvrängningar av data i de fall där det inte finns 

hög datanivå. Webbenkäterna har ingen hög datanivå, i och med att nominal- och 

ordinalvariabler används. Nominal- och ordinalvariabler kan kategoriseras och/eller 

rangordnas, men variablerna kan inte på ett meningsfullt sätt ange skillnader eller avstånd 

mellan värdena. Studien kan således exempelvis inte veta hur mycket en respondent menar 

med Instämmer till viss del. (Byström & Byström 2011)  

 

Spridningsmåttet variationsbredd används också i denna studies webbenkäter. 

Variationsbredden används i det här fallet bara vid data med ordinalvariabler. Detta beror 

på att det inte går att visa variationer på nominalvariabler. Variationsbredden visar det 

högsta och lägsta variabelvärdet i ett observationsmaterial. Härvid används 

variationsbredden för att visa hur hög spridning det är mellan respondenters svar. Detta 

görs i syfte att visa vartåt respondenters svar lutar åt mest. (Byström & Byström 2011) 
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5 Empirisk analys 

Den empiriska analysen inleds med presentation av data från innehållsanalysen. Resultat 

från t-test uppvisas, för att bättre studera svenska företags CSR-kommunikationer mellan 

olika år och perioder samt för att undersöka om signifikant skillnad finns mellan åren 

under finanskrisen och övriga perioder bortom finanskrisen. Kapitlet fortsätter med en 

regressionsanalys, som syftar till att finna samband mellan finanskrisen och 

kontrollvariabler och CSR-kommunikation och dess kategorier. Innehållsanalysen avslutas 

med en korrelationsanalys och hypotesprövning. Därefter presenteras och analyseras 

studiens webbenkäter utifrån en användning av univariata analyser. Slutligen görs 

ytterligare en hypotesprövning, med webbenkäternas resultat som grund, varefter 

resultaten från innehållsanalysen sedermera jämförs med resultaten från webbenkäterna. 

5.1 Innehållsanalys 

Syftet med denna studie är att undersöka om och i sådana fall hur och varför eller varför 

inte finanskrisen har påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, genom att fokusera på 

indikatorer för CSR och ställa frågor till företagsansvariga. Den här delen av analysen 

gäller det förstnämnda fokuset. Innebärande därav fokuserar innehållsanalysen på 

indikatorer för CSR. Analysen av data från innehållsanalysen svarar på frågorna om och 

hur finanskrisen har påverkat CSR-kommunikationen i Sverige. Härifrån leds en diskussion 

kring sambandet mellan finanskris och studiens kontrollvariabler mot CSR-kommunikation 

och dess kategorier av kommunikationer av samhälleliga ansvarstaganden. 

 

Den här delen av analysen presenterar data för kvantiteten och förändringen av kvantiteten 

CSR-kommunikation under olika år och perioder. Studien är av longitudinell art när det 

gäller studiens innehållsanalys, och för att få god överblick över studiens data presenteras 

först och främst data per år.  Jämförelse görs sedan mellan kvantiteten CSR-

kommunikation under åren i finanskris och övriga år bortom finanskrisen. 

Medelkvantiteten CSR-kommunikation indelat i innan, under och efter finanskrisen 

presenteras också för att ytterligare undersöka om och hur finanskrisen har förändrat och 

påverkat svenska företags CSR-kommunikationer. 
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Presentationen av data fortsätter med ett uppvisande av data anbelangandes förändring av 

kvantiteten CSR-kommunikation mellan olika perioder. Samma uppdelning i denna sektion 

som vid presentationen av kvantiteten CSR-kommunikation görs för att bättre presentera 

data. Följaktligen jämförs medelförändringen av CSR-kommunikation per period, 

medelförändringen av CSR-kommunikation under finanskrisen med medelförändringen av 

CSR-kommunikation under övriga perioder bortom finanskrisen samt medelförändringen 

av CSR-kommunikation utifrån uppdelningen innan, under och efter finanskrisen.  

 

En ny presentation av data tar fart efter detta. Jämförelse av kvantiteten CSR-

kommunikation mellan olika sektorer görs, för att undersöka sambandet mellan finanskris 

och svenska företags CSR-kommunikationer per sektor. Presentationen av data härvid 

använder sig av samma uppdelning som de förra presentationerna av data.  Sambandet 

mellan finanskris och CSR-kommunikation per sektor presenteras således först och främst 

per år och period, varefter sambandet mellan finanskris och CSR-kommunikation per 

sektor presenteras utefter uppdelningen år i finanskris i relation till år bortom finanskrisen. 

Presentationen av sambandet mellan finanskris och CSR-kommunikation per sektor 

avslutas sedan utifrån uppdelningen innan, under och efter finanskrisen. Detta görs återigen 

för att bättre förklara om och hur finanskrisen har påverkat svenska företags CSR-

kommunikationer fördelat över sektorer. 

5.1.1 CSR-kommunikation i överblick 

Nedan presenteras kvantiteten CSR-kommunikation för respektive år, som syftas till att 

analyseras i denna studie. Anledningen till denna nedanstående uppdelning av data är för 

att få en god överblick över om och hur svenska företags CSR-kommunikationer har 

förändrats genom åren. Det nedanstående diagrammet presenteras utefter total CSR-

kommunikation, men också utefter en uppdelning av total CSR-kommunikation med 

hänsyn till de tre samhälleliga ansvarstagandena som har etablerats via konceptet Triple 

Bottom Line. Diagrammet förklaras ytterligare mer av en tabell där information kan utläsas 

mer exakt. I dessa tabeller finns även data för t-test, som visar om skillnaden mellan de 

olika åren och perioderna är signifikant skilda från varandra. t-testet som visas är ett 
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independent samples t-test. Det här testet utförs på grund av att antalet observationer 

mellan olika år är annorlunda från varandra (Pallant 2010).  

Diagram 5.1 - medelvärde per år för CSR-kommunikation och dess kategorier, 2006-2011 

Total CSR-kommunikation och samtliga uppdelade kategorier av kommunikationer av 

samhälleliga ansvarstaganden ökar år för år. Detta kan utläsas från ovanstående diagram 

och i tabell 5.1. Total CSR-kommunikation ökar i genomsnitt med cirka 71 ord per år, och 

hade ett medelvärde på 846 ord år 2006 och ett medelvärde på 1200 ord år 2011. 

Kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande ökar i genomsnitt med 15 ord per år, och 

hade ett medelvärde på 439 ord år 2006 och 512 ord år 2011. Därförutom ökar 

Kommunikation av miljömässigt ansvarstagande i genomsnitt med 23 ord per år. 

Kommunikation av miljömässigt ansvarstagande hade ett medelvärde på 158 ord år 2006 

och ett medelvärde på 272 ord år 2011. Utöver detta har Kommunikation av socialt 

ansvarstagande i genomsnitt ökat med 24 ord årligen. Kommunikation av socialt 
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ansvarstagande hade ett medelvärde på 228 ord under år 2006 och 346 ord år 2011. 

Observera att de olika kategorierna av kommunikationer av samhälleligt ansvarstagande 

ackumulerat inte ger samma antal ord som total CSR-kommunikation, beroende på att total 

CSR-kommunikation innehåller ett par övergripande ord för CSR, som inte passar under en 

specifik kategori av samhälleligt ansvarstagande. Detta visas i bilaga 2. 

 

I tabell 5.1 utläses att total CSR-kommunikation och kategoriernas medelvärden inte skiljer 

sig signifikant åt när kvantiteterna jämförs med föregående och nästkommande år för 

respektive år och beroende variabel. Medelvärdet av kvantiteten CSR-kommunikation i år 

2006 är därmed inte signifikant skild från detsamma undersökta medelvärde i år 2007, 

samtidigt som att det undersökta medelvärdet av kvantiteten CSR-kommunikation i år 2007 

inte är signifikant skild från detsamma undersökta medelvärde i år 2006 och år 2008 och så 

vidare. Ökningen per år är således inte stor nog för att vara signifikant. Jämförelse mellan 

året 2006 och året 2011 visar dock att det sker en signifikant ökning. Resultatet tyder 

således på en låg och årlig ökning av svenska företags CSR-kommunikationer. 
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Beroende variabel År Antal Medelvärde Standardavvikelse Skillnad Signifikans 

CSR-kommunikation 

2006 96 846,0 537,8 
66,4 0,402 

2007 104 912,4 577,2 

2007 104 912,4 577,2 
49,8 0,531 

2008 104 962,3 566,8 

2008 104 962,3 566,8 
97,1 0,242 

2009 104 1059,4 625,2 

2009 104 1059,4 625,2 
69,3 0,438 

2010 104 1128,7 660,5 

2010 104 1128,7 660,5 
71,0 0,496 

2011 74 1199,7 715,7 

2006 96 846,0 537,8 
353,7 0,001** 

2011 74 1199,7 715,7 

Kommunikation av 
ekonomiskt ansvarstagande 

2006 96 439,2 191,6 
16,2 0,555 

2007 104 455,4 194,2 

2007 104 455,4 194,2 
9,0 0,733 

2008 104 464,3 184,8 

2008 104 464,3 184,8 
12,2 0,639 

2009 104 476,6 190,6 

2009 104 476,6 190,6 
13,9 0,598 

2010 104 490,5 190,1 

2010 104 490,5 190,1 
21,6 0,478 

2011 74 512,1 211,5 

2006 96 439,2 191,6 
72,9 0,020** 

2011 74 512,1 211,5 

Kommunikation av 
miljömässigt ansvarstagande 

2006 96 157,9 205,2 
21,6 0,491 

2007 104 179,5 233,8 

2007 104 179,5 233,8 
16,3 0,609 

2008 104 195,7 225,0 

2008 104 195,7 225,0 
33,2 0,313 

2009 104 228,9 248,2 

2009 104 228,9 248,2 
21,0 0,563 

2010 104 250,0 275,4 

2010 104 250,0 275,4 
22,1 0,605 

2011 74 272,1 287,1 

2006 96 157,9 205,2 
114,2 0,004** 

2011 74 272,1 287,1 

Kommunikation av 
socialt ansvarstagande 

2006 96 227,7 163,0 
22,9 0,357 

2007 104 250,6 182,2 

2007 104 250,6 185,2 
17,7 0,507 

2008 104 268,3 199,1 

2008 104 268,3 199,1 
35,8 0,216 

2009 104 304,1 216,9 

2009 104 304,1 216,9 
23,1 0,458 

2010 104 327,1 230,0 

2010 104 327,1 230,0 
18,5 0,607 

2011 74 345,7 245,4 

2006 96 227,7 163,0 
118,0 0,001** 

2011 74 345,7 245,4 

Tabell 5.1 - t-test av CSR-kommunikation och dess kategorier mellan åren 
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5.1.2  CSR-kommunikation under finanskrisen 

Föregående test påvisade en signifikant skillnad mellan år 2006 och år 2011. Det fanns 

dock inte en signifikant skillnad mellan vartdera före- och nästliggande år per år och 

beroende variabel. Nästa diagram och t-test avser att jämföra medelvärdet CSR-

kommunikation under finanskrisen med övriga år bortom finanskrisen. Det här t-testet görs 

för att undersöka om medelvärdet för kvantiteten CSR-kommunikation är mer eller mindre 

omfattande under finanskrisen (= 2008 och 2009) än medelvärdet per respektive övriga år 

(= 2006 och 2007 samt 2010 och 2011) bortom finanskrisen. 

 
Diagram 5.2 - medelvärde för CSR-kommunikation och dess kategorier under finanskrisen i jämförelse med övriga år 

Diagram 5.2 visar medelvärdet CSR-kommunikation utifrån en uppdelning i finanskris och 

inte finanskris. Härvid är medelvärdet CSR-kommunikation i stort sett detsamma under 

finanskrisen som åren innan och efter finanskrisen. Skillnaden mellan perioderna för de 

olika kategorierna är också i stort sett obefintlig. Tabell 5.2 visar att CSR-kommunikation 
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under finanskrisen har ett medelantal på 1010,8 ord, medan övriga år bortom finanskrisen 

har ett medelantal på 1011,3 ord. Kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande har ett 

medelvärde på 470,5 ord under finanskrisen och ett medelvärde på 472 ord i övriga år 

bortom finanskrisen. Medelvärdet på antalet ord i Kommunikation av miljömässigt 

ansvarstagande är 212,3 ord under finanskrisen, medan medelvärdet är 211,5 ord under 

övriga år bortom finanskrisen. Kommunikation av socialt ansvarstagande har ett 

medelvärde på 286,2 ord under finanskrisen och 284,4 ord i övriga år bortom finanskrisen. 

Beroende var. Period Antal Medelvärde Standardavvikelse Skillnad Signifikans 

CSR-
kommunikation 

Under finanskrisen 208 1010,8 597,3 
-0,5 0,993 

Övriga år 378 1011,3 634,6 

Kommunikation 
av ekonomiskt 
ansvarstagande 

Under finanskrisen 208 470,5 187,4 
-1,6 0,925 

Övriga år 378 472,0 197,1 

Kommunikation 
av miljömässigt 
ansvarstagande 

Under finanskrisen 208 212,3 236,9 
0,8 0,969 

Övriga år 378 211,5 253,7 

Kommunikation 
av socialt 
ansvarstagande 

Under finanskrisen 208 286,2 208,5 
1,7 0,924 

Övriga år 378 284,4 211,1 

Tabell 5.2 – t-test mellan CSR-kommunikation under finanskrisen och de övriga åren 

Ovanstående tabell visar att skillnaden av medelvärdet av de beroende variablerna under 

finanskrisen är mycket liten i relation till medelvärdet av de beroende variablerna i övriga 

år bortom finanskrisen. Standardavvikelsen är hög, och skillnaden är inte signifikant. 

Varken CSR-kommunikation eller övriga variabler är signifikant högre eller lägre under 

finanskrisen. 

5.1.3 CSR-kommunikation innan, under och efter finanskrisen 

Nästa diagram presenterar samma data med en annan uppdelning. Datamängden delas 

härvid upp i tre perioder: innan finanskrisen, under finanskrisen och efter finanskrisen. 

Åren 2006 och 2007 räknas som innan finanskrisen. Under finanskrisen speglar åren 2008 

och 2009, medan efter finanskrisen berör åren 2010 och 2011. Föregående test påvisade att 

det inte finns skillnad mellan CSR-kommunikation under finanskrisens år och övriga år 

bortom finanskrisen. Det första testet påvisade dock en signifikant ökning av svenska 

företags CSR-kommunikationer mellan år 2006 och år 2011. Med andra ord sker en 
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signifikant ökning i en del perioder. Syftet med denna del av studien är bland annat att 

undersöka om och hur svenska företags CSR-kommunikationer förändras under 

finanskrisen. Nästkommande test syftar därmed till att förklara om ökningen av svenska 

företags CSR-kommunikationer huvudsakligen sker under finanskrisen eller inte. En 

signifikant skillnad innan finanskrisen i relation till under finanskrisen, och samtidigt en 

insiginifikant skillnad under finanskrisen och efter finanskrisen skulle tyda på att 

finanskrisen faktiskt har signifikant förändrat kvantiteten CSR-kommunikation, för att 

därefter avstanna efter finanskrisen. Med denna anledning presenteras CSR-

kommunikation för perioderna innan, under och efter finanskrisen. 

 
Diagram 5.3 – medelvärde för CSR-kommunikation och dess kategorier innan, under och efter finanskrisen 

Uppdelningen innan, under och efter finanskrisen visar en relativ stor förändring för CSR-

kommunikation per period. Från innan finanskrisen till under finanskrisen ökar total CSR-

kommunikation med cirka 130,3 ord, från ett medelantal på 880,5 ord innan finanskrisen till 

1010,8 ord under finanskrisen. Kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande ökar med 
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cirka 22,9 ord, från 447,6 ord innan finanskrisen till ett medelantal på 470,5 ord under 

finanskrisen. Därförutom ökar Kommunikation av miljömässigt ansvarstagande med 43,2 

ord, från 169,1 ord innan finanskrisen till 212,3 ord under finanskrisen. Kommunikation av 

socialt ansvarstagande ökar med 46,6 ord, från 239,6 ord innan finanskrisen till 286,2 ord 

under finanskrisen. 

Beroende variabel Period Antal Medelvärde Standardavvikelse Skillnad Signifikans 

CSR-kommunikation 
Innan finanskrisen 200 880,5 558,2 

130,3 0,023** 
Under finanskrisen 208 1010,8 597,3 

Kommunikation av  
ekonomiskt  
ansvarstagande 

Innan finanskrisen 200 447,6 192,7 
22,9 0,225 

Under finanskrisen 208 470,5 187,4 

Kommunikation av  
miljömässigt  
ansvarstagande 

Innan finanskrisen 200 169,1 220,2 
43,2 0,057* 

Under finanskrisen 208 212,3 236,9 

Kommunikation av  
socialt 
ansvarstagande 

Innan finanskrisen 200 239,6 174,8 
46,6 0,015** 

Under finanskrisen 208 286,2 208,5 

Tabell 5.3 – t-test mellan CSR-kommunikation innan finanskrisen och under finanskrisen 

Ovanstående tabell utläser att ökningen från innan finanskrisen till under finanskrisen är 

signifikant för total CSR-kommunikation, Kommunikation av miljömässigt ansvarstagande 

och Kommunikation av socialt ansvarstagande. Detta innebär att Kommunikation av 

ekonomiskt ansvarstagande inte är signifikant högre under finanskrisen än innan 

finanskrisen. Alltsamman taget är svenska företags CSR-kommunikationer signifikant mer 

omfattande under finanskrisen i relation till åren innan finanskrisen. Detta tyder dock 

endast på en betydande stor ökning från innan finanskrisen till under finanskrisen. 

Tillskrivning av finanskrisen som betydande faktor kan därigenom inte ske, om det även 

förekommer en betydande ökning från under finanskrisen till efter finanskrisen.  
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Beroende variabel Period Antal Medelvärde Standardavvikelse Skillnad Signifikans 

CSR-kommunikation 
Under finanskrisen 208 1010,8 597,3 

-147,4 0,026** 
Efter finanskrisen 178 1158,2 682,9 

Kommunikation av  
ekonomiskt  
ansvarstagande 

Under finanskrisen 208 470,5 187,4 
-29,0 0,142 

Efter finanskrisen 178 499,5 198,9 

Kommunikation av  
miljömässigt  
ansvarstagande 

Under finanskrisen 208 212,3 236,9 
-46,8 0,080* 

Efter finanskrisen 178 259,2 279,8 

Kommunikation av  
socialt  
ansvarstagande 

Under finanskrisen 208 286,2 208,5 
-48,7 0,034** 

Efter finanskrisen 178 334,9 236,0 

Tabell 5.4 – t-test mellan CSR-kommunikation under finanskrisen och efter finanskrisen 

Tabell 5.4 visar att CSR-kommunikation i genomsnitt ökar med 147,4 ord från under 

finanskrisen till efter finanskrisen, vilket har lett till att CSR-kommunikation ökat i 

medelvärde från 1010,8 ord under finanskrisen till 1158,2 ord efter finanskrisen. 

Kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande ökar i genomsnitt med 29,0 ord, från 470,5 

ord under finanskrisen till 499,5 ord efter finanskrisen. Därförutom ökar Kommunikation 

av miljömässigt ansvarstagande i genomsnitt med 46,8 ord, från 212,3 ord under 

finanskrisen till 259,2 ord efter finanskrisen. Kommunikation av socialt ansvarstagande 

ökar i genomsnitt med 48,7 ord, från 286,2 ord under finanskrisen till 334,9 ord efter 

finanskrisen. 

 

Tabell 5.3 och tabell 5.4 visar att ökningen från innan finanskrisen till under finanskrisen är 

i stort sett lika hög som ökningen från under finanskrisen till efter finanskrisen. Ökningen 

är således stabil och stegvis. Det här resultatet tyder därmed återigen på att finanskrisen 

inte har ett samband med kvantiteten CSR-kommunikation. 

5.1.4 Förändring av CSR-kommunikation 

Den här sektionen hanterar förändringen av CSR-kommunikation istället för antalet ord 

inom CSR som kommuniceras ut via årsredovisningar och årsredovisningars bihang. 

Anledningen till att undersöka förändringen av CSR-kommunikation utöver kvantiteten är 

för att studera om förändringen under finanskrisen är signifikant skild från förändringen 

under perioder bortom finanskrisen. Om förändringen av CSR-kommunikation är 
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signifikant större under finanskrisen tyder detta på att svenska företags CSR-

kommunikationer har under och på grund av finanskrisen förändrats i större grad än vad 

som annars vore fallet. Detta skulle tyda på en abnormal förändring, och kan därmed antas 

ha ett samband med finanskrisen. 

 
Diagram 5.4 – medelförändring mellan åren för CSR-kommunikation och dess kategorier 

Förändring i CSR-kommunikation är störst under finanskrisen, som i denna studie tillskrivs 

vara perioden 2008 till 2009. Förändringen är också stor i perioden 2006 till 2007. Det syns 

även att Förändring i kommunikation av miljömässigt ansvarstagande och Förändring i 

kommunikation av socialt ansvarstagande är relativ stor i relation till Förändring i 

kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande, i och med att Förändring i kommunikation 

av ekonomiskt ansvarstagande endast har en relativ stor förändring i perioden 2006 till 

2007. Diagram 5.4 visar att förändringen blir mindre och mindre efter finanskrisen, vilken i 

denna studie anses hänförlig till perioderna 2009 till 2010 och 2010 till 2011. 
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Ur tabell 5.5 utläses att Förändring i CSR-kommunikation mellan 2006 till 2007 är 

signifikant större än Förändring i CSR-kommunikation i perioden 2007 till 2008. 

Förändring i CSR-kommunikation i perioden 2007 till 2008 är signifikant skild från 

Förändring i CSR-kommunikation i perioden 2008 till 2009. Därförutom har Förändring i 

kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande en signifikant skillnad mellan perioderna 

2006 till 2007 och 2007 till 2008. Förändring i kommunikation av miljömässigt 

ansvarstagande är bara signifikant skild mellan medelvärdet för perioderna 2007 till 2008 

och 2008 till 2009. Därutöver är Förändring i kommunikation av socialt ansvarstagande 

aldrig signifikant skild från en period till en annan. 
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Beroende variabel År Antal Medelvärde Standardavvikelse Skillnad Signifikans 

Förändring i CSR-
kommunikation 

06-07 96 89,1 176,4 
-39,3 0,098* 

07-08 104 49,8 158,2 

07-08 104 49,8 158,2 
47,3 0,071* 

08-09 104 97,1 213,8 

08-09 104 97,1 213,8 
-27,9 0,382 

09-10 104 69,3 243,6 

09-10 104 69,3 243,6 
-32,8 0,441 

10-11 74 36,5 321,8 

Förändring i 
kommunikation av 
ekonomiskt ansvarstagande 

06-07 96 29,3 47,3 
-20,3 0,002** 

07-08 104 9,0 42,0 

07-08 104 9,0 42,0 
3,2 0,609 

08-09 104 12,2 48,9 

08-09 104 12,2 48,9 
1,7 0,809 

09-10 104 13,9 51,9 

09-10 104 13,9 51,9 
-7,0 0,358 

10-11 74 6,9 47,7 

Förändring i 
kommunikation av 
miljömässigt 
ansvarstagande 

06-07 96 27,6 75,3 
-11,4 0,239 

07-08 104 16,3 60,2 

07-08 104 16,3 60,2 
16,9 0,095* 

08-09 104 33,2 83,4 

08-09 104 33,2 83,4 
-12,2 0,336 

09-10 104 21,0 97,8 

09-10 104 21,0 97,8 
-10,5 0,575 

10-11 74 10,5 151,5 

Förändring i 
kommunikation av socialt 
ansvarstagande 

06-07 96 26,5 67,3 
-8,8 0,377 

07-08 104 17,7 73,2 

07-08 104 17,7 73,2 
18,1 0,105 

08-09 104 35,8 86,6 

08-09 104 35,8 86,6 
-12,8 0,360 

09-10 104 23,1 112,6 

09-10 104 23,1 112,6 
-13,1 0,473 

10-11 74 10,0 129,1 
Tabell 5.5 – t-test för förändring av CSR-kommunikation och dess kategorier mellan åren (negativ skillnad innebär att 

förändringen för respektive period är lägre än den föregående perioden) 

Förändring i CSR-kommunikation under finanskrisen mellan 2008 till 2009 är signifikant 

större än Förändring i CSR-kommunikation i perioden 2007 till 2008, och samtidigt inte 

signifikant större än Förändring i CSR-kommunikation mellan övriga perioder. På grund av 

att Förändring i CSR-kommunikation i perioden 2008 till 2009 är signifikant högre än 

Förändring i CSR-kommunikation i perioden 2007 till 2008, och samtidigt inte är 

signifikant större än Förändring i CSR-kommunikation i perioden mellan 2009 till 2010 
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tyder detta på att ett samband finns mellan perioden under finanskrisen och Förändring i 

CSR-kommunikation. Ovanstående diagram och tabell visar dock att Förändring i CSR-

kommunikation i perioden 2006 till 2007 är närapå lika stor som Förändring i CSR-

kommunikation i perioden 2008 till 2009, vilket innebär att skillnaden inte är signifikant. 

Den lika stora förändringen på Förändring i CSR-kommunikation i perioderna innan 2008 

till 2009 och under perioden 2008 till 2009 tyder på att ökningen inte nödvändigtvis beror 

på finanskrisen. En liknande ökning skedde uppenbarligen även innan finanskrisen, och 

därmed kan finanskrisen inte utpekas som en primär påverkande faktor. 

 

Förändring i kommunikation av miljömässigt ansvarstagande är också signifikant högre i 

perioden 2008 till 2009 i jämförelse med perioden 2007 till 2008. Samma resonemang 

gäller angående Förändring i kommunikation av miljömässigt ansvarstagande som för 

Förändring i CSR-kommunikation. En signifikant ökning har skett under finanskrisen, men 

eftersom en liknande stor förändring har skett innan finanskrisen i perioden 2006 till 2007 

tyder en signifikant ökning på att det kan ske även utan finanskris som faktor. Därmed 

tycks finanskrisen inte ha påverkat varken Förändring i CSR-kommunikation eller 

Förändring i kommunikation av miljömässigt ansvarstagande. 

5.1.5 Förändring av CSR-kommunikation under finanskrisen 

För att testa om Förändring i CSR-kommunikation under finanskrisen är betydligt större än 

förändringen under övriga år delas data upp i olika perioder, som i fallet med kvantiteten 

CSR-kommunikation. Nedanstående diagram visar förändringen i CSR-kommunikation 

under finanskrisen och medelförändringen i de övriga åren bortom finanskrisen. 
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Diagram 5.5 – medelförändring för CSR-kommunikation och dess kategorier under finanskrisen och de övriga åren 

Vad som utläses ur ovanstående diagram är att medelförändringen under finanskrisen i 

relation till de övriga åren bortom finanskrisen är relativt stor. Förändring i CSR-

kommunikation under finanskrisen är 48 procent större än förändringen i de övriga åren 

bortom finanskrisen. I de övriga åren bortom finanskrisen är medelvärdet för Förändring i 

CSR-kommunikation 65,6 ord, medan medelvärdet för Förändring i CSR-kommunikation 

under finanskrisen är 97,1 ord. Förändring i kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande 

hade en lägre medelförändring under finanskrisen än vad som annars var fallet. 

Medelförändringen var 19 procent lägre under finanskrisen, med en medelförändring på 

12,2 ord under finanskrisen och 15,1 ord i övriga år bortom finanskrisen. Förändring i 

kommunikation av miljömässigt ansvarstagande ökade i större grad under finanskrisen, i 

och med att medelförändringen ökade med 71 procent under finanskrisen. 

Medelförändringen under finanskrisen var 33,2 ord, medan medelförändringen i övriga år 

bortom finanskrisen var 19,4 ord. Den största ökningen skedde inom Förändring i 
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kommunikation av socialt ansvarstagande. Härvid är medelförändringen 80 procent högre 

under finanskrisen. Medelförändringen under finanskrisen var 35,8 ord, medan 

medelförändringen i övriga år bortom finanskrisen var 19,9 ord. 

Beroende variabel Period Antal 
Medel-
värde 

Standard- 
avvikelse 

Skillnad Signifikans 

Förändring i CSR-
kommunikation 

Under 
finanskrisen 

104 97,1 213,8 
31,6 0,164 

Övriga år 378 65,6 226,5 

Förändring i kommunikation 
av ekonomiskt 
ansvarstagande 

Under 
finanskrisen 

104 12,2 48,9 
-2,9 0,591 

Övriga år 378 15,1 48,0 

Förändring i kommunikation 
av miljömässigt 
ansvarstagande 

Under 
finanskrisen 

104 33,2 83,4 
13,9 0,187 

Övriga år 378 19,4 97,5 

Förändring i kommunikation 
av socialt ansvarstagande 

Under 
finanskrisen 

104 35,8 86,6 
15,9 0,129 

Övriga år 378 19,9 96,6 
Tabell 5.6 – t-test för förändring av CSR-kommunikation och dess kategorier under finanskrisen och de övriga åren 

Ovanstående tabell utläser dock att medelförändringen under finanskrisen i relation till de 

övriga åren bortom finanskrisen inte är signifikant skilda från varandra. Medelförändringen 

är större under finanskrisen relativt sett, men samtidigt är standardavvikelsen mycket hög. 

Detta leder till att t-testet påvisar en icke-signifikant skillnad mellan de olika perioderna. 

5.1.6 Förändring av CSR-kommunikation innan, under och efter finanskrisen 

Nedanstående diagram illustrerar medelförändringen under tre perioder: den för innan 

finanskrisen, under finanskrisen och efter finanskrisen. Innan finanskrisen markerar 

perioderna 2006 till 2007 och 2007 till 2008. Under finanskrisen är 2008 till 2009. Efter 

finanskrisen är perioderna 2009 till 2010 samt 2010 till 2011. Föregående test gav inget 

signifikant resultat. En anledning till denna uppdelning är följaktligen för att undersöka om 

Förändring i CSR-kommunikation under finanskrisen är till betydande grad skild från 

Förändring i CSR-kommunikation i de övriga perioderna bortom finanskrisen. En 

signifikant ökning under finanskrisen i relation till ökningen under övriga perioder bortom 

finanskrisen kan tyda på att finanskrisen orsakade en kraftig förändring av kvantiteten 

CSR-kommunikation. 
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Diagram 5.6 – medelförändring för CSR-kommunikation och dess kategorier innan, under och efter finanskrisen 

Den kraftigaste medelförändringen är fortsatt medelförändringen under finanskrisen. Det 

som kan utläsas ur tabell 5.7 är att medelvärdet på Förändring i CSR-kommunikation är 

97,1 ord under finanskrisen, i relation till en medelförändring på 68,7 ord innan 

finanskrisen.  Förändring i kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande ökade med 12,2 

ord under finanskrisen, medan Förändring i kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande 

hade en medelökning på 18,8 ord innan finanskrisen. Därförutom ökade Förändring i 

kommunikation av miljömässigt ansvarstagande med 33,2 ord under finanskrisen, medan 

Förändring i kommunikation av miljömässigt anvarstagande ökade med 21,7 ord innan 

finanskrisen. Förändring i kommunikation av socialt ansvarstagande hade en 

medelförändring på 35,8 ord under finanskrisen, medan Förändring i kommunikation av 

socialt ansvarstagande ökade med 21,9 ord innan finanskrisen.  
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Ökningen är ännu lägre i genomsnitt efter finanskrisen. Förändring i CSR-kommunikation 

ökade med 55,7 ord efter finanskrisen. Därutöver ökade Förändring i kommunikation av 

ekonomiskt ansvarstagande med 11 ord efter finanskrisen. Förändring i kommunikation av 

miljömässigt ansvarstagande hade en medelökning på 16,7 ord efter finanskrisen, samtidigt 

som Förändring i kommunikation av socialt ansvarstagande ökade med 17,6 ord efter 

finanskrisen. 

 

Medelökningen av CSR-kommunikation är större totalt sett och för samtliga kategorier av 

kommunikationer av samhälleligt ansvarstagande under finanskrisen i relation till de övriga 

perioderna. Detta stämmer överens med allt förutom Förändring i kommunikation av 

ekonomiskt ansvarstagande, som har en högre medelökning innan finanskrisen. 

Beroende variabel Period Antal Medelvärde 
Standard- 
avvikelse 

Skillnad Signifikans 

Förändring i CSR-kommunikation 
Innan finanskrisen 200 68,7 167,9 

28,5 0,239 
Under finanskrisen 104 97,1 213,8 

Förändring i kommunikation av 
ekonomiskt ansvarstagande 

Innan finanskrisen 200 18,8 45,7 
-6,5 0,250 

Under finanskrisen 104 12,2 48,9 

Förändring i kommunikation av 
miljömässigt ansvarstagande 

Innan finanskrisen 200 21,7 68,0 
11,5 0,198 

Under finanskrisen 104 33,2 83,4 

Förändring i kommunikation av 
socialt ansvarstagande 

Innan finanskrisen 200 21,9 70,4 
13,9 0,160 

Under finanskrisen 104 35,8 86,6 
Tabell 5.7 – t-test som jämför förändringen av CSR-kommunikation innan och under finanskrisen 

Beroende variabel Period Antal Medelvärde 
Standard- 
avvikelse 

Skillnad Signifikans 

Förändring i CSR-kommunikation 
Under finanskrisen 104 97,1 213,8 

41,5 0,191 
Efter finanskrisen 178 55,7 278,4 

Förändring i kommunikation av 
ekonomiskt ansvarstagande 

Under finanskrisen 104 12,2 48,9 
1,2 0,840 

Efter finanskrisen 178 11,0 50,2 

Förändring i kommunikation av 
miljömässigt ansvarstagande 

Under finanskrisen 104 33,2 83,4 
16,5 0,224 

Efter finanskrisen 178 16,7 122,7 

Förändring i kommunikation av 
socialt ansvarstagande 

Under finanskrisen 104 35,8 86,6 
18,2 0,175 

Efter finanskrisen 178 17,6 119,5 
Tabell 5.8 – t-test som jämför förändringen av CSR-kommunikation under och efter finanskrisen 

De två ovanstående tabellerna inkluderar data från t-testen mellan de olika perioderna. 

Härvid är förändringarna statistiskt signifikant skilda. Med andra ord är inte den relativt 

större ökningen under finanskrisen varken signifikant större än medelförändringen i åren 

innan finanskrisen eller medelförändringen i åren efter finanskrisen. Resultatet tyder 
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återigen på att finanskrisen inte har haft en signifikant påverkan på svenska företags CSR-

kommunikationer. 

5.1.7 CSR-kommunikation – jämförelse mellan sektorer 

Föregående test har påvisat att det inte finns samband mellan finanskris och svenska 

företags CSR-kommunikationer när samtliga företag inom urvalet studeras. För att 

ytterligare undersöka studiens data granskas härnäst svenska företags CSR-

kommunikationer fördelat på olika sektorer. Nästkommande undersökning görs således för 

att undersöka om en given sektors CSR-kommunikation har påverkats av finanskrisen. 

Först presenteras översiktlig data på kvantiteten CSR-kommunikation per sektor. 

 
Diagram 5.7 – medelkvantitet för CSR-kommunikation och dess kategorier per sektor 

I diagram 5.7 är det tydligt att det finns stora skillnader mellan sektorer. Det utläses att 

totalt sett kommunicerar företag inom sektorn Råvaror mest CSR i samtliga kategorier, 
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förutom när det kommer till kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande. Företagen 

inom Råvaror och Industriverksamhet producerar mest CSR-kommunikation, medan 

företagen inom Sjukvård och Teknik producerar minst CSR-kommunikation. När det 

kommer till de olika kategorierna av kommunikationer av samhälleligt ansvarstagande är 

kvantiteten kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande relativ likställd sett över de 

olika sektorerna, därvid företag inom sektorn Industriverksamhet kommunicerar mest. 

Sektorn Råvaror kommunicerar ut mest miljömässigt ansvarstagande, medan sektorerna 

Ekonomi, Sjukvård och Teknik kommunicerar ytterst lite miljömässigt ansvarstagande. 

Därförutom kommuniceras socialt ansvarstagande i störst grad av företag inom sektorn 

Råvaror och i lägst grad av sektorn Ekonomi.  

 

Sammanfattningsvis kommunicerar företagen inom sektorn Råvaror mest CSR-

kommunikation. Sektorn Råvaror kommunicerar även mest miljömässigt och socialt 

ansvarstagande.  Därutöver kommunicerar företagen inom sektorn Teknik minst CSR-

kommunikation. Sektorn Teknik kommunicerar även minst miljömässigt och socialt 

ansvarstagande. Företagen inom sektorn Industriverksamhet kommunicerar mest 

ekonomiskt ansvarstagande, medan det ekonomiska ansvarstagandet kommuniceras i lägst 

grad av företagen inom sektorn Sjukvård.  

 

Bilaga 5 visar att den genomsnittligt sett mest producerande sektorn för CSR-

kommunikation är Råvaror, och är signifikant högre än alla andra sektorer, förutom 

Industriverksamhet. Den sistnämnda sektorn kommunicerar mest ekonomiskt 

ansvarstagande, och producerar signifikant mer än alla andra sektorer. Det miljömässiga 

ansvarstagandet kommuniceras ut i högst grad av sektorn Råvaror, som även producerar 

signifikant mer än resten av sektorerna. Företagen inom sektorn Råvaror kommunicerar 

mest socialt ansvarstagande. Härvid är sektorn Råvaror signifikant högre i relation till 

sektorerna Ekonomi och Teknik. 
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5.1.8 CSR-kommunikation under finanskrisen per sektor 

Den här sektionen och nästa sektion presenterar data enbart om t-testen visar att data är 

signifikanta. Anledningen till detta är att mängden data blir för stor, och presentationen av 

all data tar upp för mycket plats. Data av detta slag bidrar dessutom marginellt till studien. 

 

För att undersöka om svenska företags CSR-kommunikationer inom en specifik sektor har 

påverkats av finanskrisen undersöktes skillnaden i kvantiteten CSR-kommunikation mellan 

åren under finanskrisen och övriga år bortom finanskrisen. Ingen av sektorerna är dock 

signifikant skild när det gäller CSR-kommunikation under finanskrisen i relation till övriga 

år bortom finanskrisen. Varken CSR-kommunikation eller de övriga beroende variablerna 

är signifikant högre eller lägre under finanskrisen i relation till CSR-kommunikation i 

övriga år bortom finanskrisen. Därmed presenteras ingen data med denna periodindelning. 

5.1.9 CSR-kommunikation innan, under och efter finanskrisen per sektor 

När uppdelning istället görs utifrån uppdelningen innan finanskrisen, under finanskrisen 

och efter finanskrisen finnes att kommunikation av miljömässigt ansvarstagande för 

sektorn Ekonomi samt kommunikation av socialt ansvarstagande för sektorn 

Konsumenttjänster uppvisar signifikanta skillnader mellan perioderna. Medelvärdet för 

kommunikation av miljömässigt ansvarstagande för sektorn Ekonomi är 75,2 ord innan 

finanskrisen, medan medelvärdet för kommunikation av miljömässigt ansvarstagande för 

sektorn Ekonomi ökar med 41,6 ord, till 116,8 ord under finanskrisen. När under och efter 

finanskrisen studeras utläses en ökning på 32,6 ord, till 149,5 ord efter finanskrisen. 

Beroende var. Period Antal Medelvärde Standardavvikelse Skillnad Signifikans 

Kommunikation 
av miljömässigt 
ansvarstagande 

Innan finanskrisen 44 75,2 47,3 
41,6 0,002** 

Under finanskrisen 46 116,8 73,8 

Under finanskrisen 46 116,8 73,8 
32,6 0,102 

Efter finanskrisen 40 149,5 107,9 
Tabell 5.9 – kommunikation av miljömässigt ansvarstagande för sektorn Ekonomi 

Resultatet från t-testet tyder på att det finns ett samband mellan finanskris och 

kommunikation av miljömässigt ansvarstagande inom sektorn Ekonomi. Tabell 5.9 

förklarar anledningen till detta samband. Ökningen från innan till under finanskrisen är 

signifikant, medan ökningen från under till efter finanskrisen inte är signifikant. 
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Liknande resultat finnes när kommunikation av socialt ansvarstagande för sektorn 

Konsumenttjänster studeras mellan perioderna. För sektorn Konsumenttjänster var 

medelantalet ord för kommunikation av socialt ansvarstagande 251,0 ord innan 

finanskrisen och 362,7 ord under finanskrisen. Detta medförde en ökning på 111,7 ord. När 

under och efter finanskrisen studeras utläses en ökning på 51,1 ord, till 413,8 ord efter 

finanskrisen. 

Beroende var. Period Antal Medelvärde Standardavvikelse Skillnad Signifikans 

Komm. av socialt 
ansvarstagande – 
Sektor: 
Konsumenttjänster 

Innan finanskrisen 28 251,0 161,2 
111,7 0,08* 

Under finanskrisen 30 362,7 297,8 

Under finanskrisen 30 362,7 297,8 
51,1 0,503 

Efter finanskrisen 26 413,8 268,9 
Tabell 5.10 – kommunikation av socialt ansvarstagande för sektorn Konsumenttjänster 

Detsamma resonemang kan föras med detta resultat. På grund av att skillnaden mellan 

medelantalet ord innan finanskrisen är signifikant skilt från medelvärdet under 

finanskrisen, samtidigt som skillnaden mellan under och efter finanskrisen inte är 

signifikant tyder detta resultat på att ett samband finns mellan finanskris och 

kommunikation av socialt ansvarstagande inom sektorn Konsumenttjänster. 

 

Jämförelse av förändringen av CSR-kommunikation per år och period har tidigare 

presenterats. Förändring av CSR-kommunikation eller övrig kommunikation av 

samhälleliga ansvarstaganden kan dock inte göras för sektorer, av den orsaken att antalet 

observationer är för lågt. Antalet observationer bör uppgå till minst 30 stycken. En del 

sektorer har enbart åtta till nio observationer per år eller period. Analys kan således inte 

göras på ett bra och tillförlitligt sätt, i och med att analysen inte kan ge reliabla svar. 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 
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5.1.10 Regressions- och korrelationsanalys 

Under denna sektion presenteras regressionsanalyser för studiens beroende variabler (= 

CSR-kommunikation, kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande, kommunikation av 

miljömässigt ansvarstagande och kommunikation av socialt ansvarstagande). En 

korrelationsanalys per beroende variabel kommer att göras, i syfte att uppvisa samband 

mellan oberoende och beroende variabler när övriga variabler inte påverkar varandra. 

 

Regressionsanalys syftar till att besvara hur mycket variationerna i de oberoende 

variablerna förklarar variationerna i de beroende variablerna. De olika beroende 

variablerna analyseras var för sig, därvid sambandet mellan finanskris samt 

kontrollvariabler och de beroende variablerna undersöks. Regressionsanalysen berikar 

analysen, genom att även kontrollvariabler tas till beaktning. Detta kan t-testen inte göra. 

Besvarandet av hypotes 1 och 2 är huvudanledningen till att regressionsanalyser används. 

Huvudanledningen till regressionsanalyserna är således att svara på om det finns ett positivt 

eller negativt samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer 

och kategorier av kommunikationer av samhälleligt ansvarstagande. Sektionen avslutas 

med en sammanfattning av resultaten från regressionsanalysen. 

 

CSR-kommunikation 

Härvid är den beroende variabeln CSR-kommunikation. De oberoende variablerna är 

storlek, lönsamhet, skuldsättningsgrad, sektor och finanskris. Tabell 5.12 visar att samtliga 

variabler kan undersökas i regressionsanalysen, av den anledningen att toleransvärdena 

ligger på en acceptabel nivå. Toleransvärdena är således minst på värdet 0,1. Därmed finns 

inga risker för multikollinaritet. Modellens signifikans är också av acceptabel nivå.  

 

De oberoende variablerna som undersöks har lett till ett R
2
-värde på 0,427. Variationerna 

av svenska företags CSR-kommunikationer kan följaktligen förklaras till 42,7 procent av 

variationerna av de oberoende variablerna. Resterande procentandel förklaras av andra 

variabler, som inte undersöks i denna studie. 

 



114 

 

CSR-kommunikation 

Signifikans av modellen 0,000** 

R Square 0,427 

Adjusted R Square 0,422 

Oberoende variabel Beta Signifikans TOL 

Storlek 0,622 0,000** 0,921 

Lönsamhet 0,038 0,256 0,927 

Skuldsättningsgrad -0,130 0,000** 0,856 

Sektor 0,164 0,000** 0,956 

Finanskris 0,008 0,808 0,995 
Tabell 5.11 – regressionsanalys för CSR-kommunikation 

Tabell 5.11 visar att det inte finns ett signifikant samband mellan finanskris och kvantiteten 

CSR-kommunikation. Storlek, skuldsättningsgrad och sektor uppvisar dock ett signifikant 

samband i relation till kvantiteten CSR-kommunikation. Beta-värdet visar att storlek har 

det starkaste sambandet med CSR-kommunikation, samtidigt som skuldsättningsgrad har 

ett negativt och svagt samband med CSR-kommunikation. Variabeln sektor har även ett 

positivt men relativt svagt samband. 

Oberoende variabel CSR-kommunikation 

Finanskris 
Korrelation 0,018 

Signifikans 0,666 

Storlek 
Korrelation 0,586** 

Signifikans 0,000 

Lönsamhet 
Korrelation 0,077* 

Signifikans 0,066 

Skuldsättningsgrad 
Korrelation -0,021 

Signifikans 0,611 

Sektor 
Korrelation 0,311** 

Signifikans 0,000 

År 2006 
Korrelation -0,133** 

Signifikans 0,001 

År 2007 
Korrelation -0,081** 

Signifikans 0,048 

År 2008 
Korrelation -0,023 

Signifikans 0,576 

År 2009 
Korrelation 0,045 

Signifikans 0,272 

År 2010 
Korrelation 0,093** 

Signifikans 0,025 

År 2011 
Korrelation 0,110** 

Signifikans 0,008 

Åren 
Korrelation 0,200** 

Signifikans 0,000 

Tabell 5.12 – korrelationsanalys mellan de oberoende variablerna och CSR-kommunikation 
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Inte heller korrelationsanalysen påvisar ett samband mellan finanskris och CSR-

kommunikation. Variabeln åren finns i korrelationsanalysen för att undersöka om svenska 

företags CSR-kommunikationer uppvisar ett samband genom tid. Det positiva och 

signifikanta sambandet mellan åren och CSR-kommunikation tyder på en årsvis ökning av 

svenska företags CSR-kommunikationer, och detta utan inverkan av finanskrisen, eftersom 

finanskrisen är insignifikant. 

 

Kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande 

Toleransvärdena är härvid på acceptabel nivå, samtidigt som att modellen för 

kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande är av hög signifikans. R
2
-värdet är på 0,340, 

och är således lägre än vad som var fallet med förklaringsgraden för CSR-kommunikation. 

Kommunikation av 
ekonomiskt ansvarstagande 

Signifikans av modellen 0,000** 

R Square 0,340 

Adjusted R Square 0,334 

Oberoende variabel Beta Signifikans TOL 

Storlek 0,550 0,000** 0,921 

Lönsamhet 0,069 0,051* 0,927 

Skuldsättningsgrad -0,010 0,796 0,856 

Sektor 0,130 0,000** 0,956 

Finanskris 0,001 0,987 0,995 
Tabell 5.13 – regressionsanalys för kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande 

Finanskrisen uppvisar inte heller ett signifikant samband med kommunikation av 

ekonomiskt ansvarstagande. Storlek, lönsamhet och sektor är dock signifikanta variabler 

för svenska företags kommunikationer av ekonomiskt ansvarstagande. Storlek uppvisar ett 

positivt samband, och har även den starkaste sambandsförklaringen. Sambandet mellan 

lönsamhet och kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande är positivt, men relativt 

svagt. Variabeln sektor uppvisar också ett positivt samband. 
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Oberoende variabel Kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande 

Finanskris 
Korrelation 0,002 

Signifikans 0,961 

Storlek 
Korrelation 0,560** 

Signifikans 0,000 

Lönsamhet 
Korrelation 0,078* 

Signifikans 0,062 

Skuldsättningsgrad 
Korrelation 0,079* 

Signifikans 0,059 

Sektor 
Korrelation 0,190** 

Signifikans 0,000 

År 2006 
Korrelation -0,078* 

Signifikans 0,060 

År 2007 
Korrelation -0,040 

Signifikans 0,340 

År 2008 
Korrelation -0,010 

Signifikans 0,805 

År 2009 
Korrelation 0,013 

Signifikans 0,758 

År 2010 
Korrelation 0,050 

Signifikans 0,224 

År 2011 
Korrelation 0,071* 

Signifikans 0,085 

Åren 
Korrelation 0,114** 

Signifikans 0,006 

Tabell 5.14 – korrelationsanalys mellan de oberoende variablerna och kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande 

Korrelationsanalysen visar att samma sambandsförklaring föreligger. Det finns således 

inget signifikant samband, och finanskrisen har därmed inte signifikant påverkat 

kommunikationen av det ekonomiska ansvarstagandet. Kommunikation av ekonomiskt 

ansvarstagande har också ett positivt samband med variabeln åren, och detta tyder på en 

årsvis ökning av svenska företags kommunikationer av ekonomiskt ansvarstagande, vilket 

är utan inverkan av finanskrisen, eftersom finanskrisen är insignifikant. 

 

Kommunikation av miljömässigt ansvarstagande 

Toleransvärden för kommunikation av miljömässigt ansvarstagande är på tillfredställande 

nivå. Därförutom är modellen av hög signifikans. R
2
-värdet är på 0,327, och är det lägsta 

R
2
-värdet sett till de undersökta beroende variablerna. 
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Kommunikation av  
miljömässigt ansvarstagande 

Signifikans av modellen 0,000** 

R Square 0,327 

Adjusted R Square 0,321 

Oberoende variabel Beta Signifikans TOL 

Storlek 0,471 0,000** 0,921 

Lönsamhet -0,029 0,413 0,927 

Skuldsättningsgrad -0,175 0,000** 0,856 

Sektor 0,268 0,000** 0,956 

Finanskris 0,010 0,774 0,995 
Tabell 5.15 – regressionsanalys för kommunikation av miljömässigt ansvarstagande 

Det finns inget samband mellan finanskris och kommunikation av miljömässigt 

ansvarstagande. Storlek, skuldsättningsgrad och sektor är emellertid signifikanta variabler 

för svenska företags CSR-kommunikationer. Storlek har återigen ett positivt samband med 

den studerade beroende variabeln. Sambandet mellan skuldsättningsgrad och 

kommunikation av miljömässigt ansvarstagande är negativt och större än vid övriga 

beroende variabler. Variabeln sektor uppvisar också ett positivt samband med 

kommunikation av miljömässigt ansvarstagande. 
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Oberoende variabel Kommunikation av miljömässigt ansvarstagande 

Finanskris 
Korrelation 0,043 

Signifikans 0,298 

Storlek 
Korrelation 0,429** 

Signifikans 0,000 

Lönsamhet 
Korrelation 0,019 

Signifikans 0,648 

Skuldsättningsgrad 
Korrelation -0,098** 

Signifikans 0,019 

Sektor 
Korrelation 0,423** 

Signifikans 0,000 

År 2006 
Korrelation -0,130** 

Signifikans 0,002 

År 2007 
Korrelation -0,086** 

Signifikans 0,038 

År 2008 
Korrelation -0,003 

Signifikans 0,947 

År 2009 
Korrelation 0,057 

Signifikans 0,170 

År 2010 
Korrelation 0,080* 

Signifikans 0,052 

År 2011 
Korrelation 0,089** 

Signifikans 0,031 

Åren 
Korrelation 0,184** 

Signifikans 0,000 

Tabell 5.16 – korrelationsanalys mellan de oberoende variablerna och kommunikation av miljömässigt ansvarstagande 

Resultaten som har återfunnits i de tidigare korrelationsanalyserna hittas även i denna 

beroende variabel. Det finns därmed inget samband mellan finanskris och kommunikation 

av miljömässigt ansvarstagande. Ett positivt samband finns återigen mellan åren och den 

undersökta beroende variabeln, vilket tyder på en årsvis ökning av svenska företags CSR-

kommunikationer, och detta utan inverkan av finanskrisen, eftersom finanskrisen är 

insignifikant. 

 

Kommunikation av socialt ansvarstagande 

Toleransvärden för kommunikation av socialt ansvarstagande är av acceptabel nivå. 

Regressionsanalysen visar även att modellen är av signifikans. Med ett R
2
-värde på 0,379 

har de oberoende variablerna nästan lika stor effekt på kommunikation av socialt 

ansvarstagande som vid total CSR-kommunikation. 
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Kommunikation av socialt 
ansvarstagande 

Signifikans av modellen 0,000** 

R Square 0,379 

Adjusted R Square 0,374 

Oberoende variabel Beta Signifikans TOL 

Storlek 0,613 0,000** 0,921 

Lönsamhet 0,086 0,013** 0,927 

Skuldsättningsgrad -0,129 0,000** 0,856 

Sektor 0,036 0,284 0,956 

Finanskris 0,012 0,717 0,995 
Tabell 5.17 – regressionsanalys för kommunikation av socialt ansvarstagande 

Härvid finns inget samband mellan finanskris och kommunikation av socialt 

ansvarstagande. Det kraftigaste sambandet är ännu en gång det mellan storlek och den 

beroende variabeln. Lönsamhet har ett positivt men betydligt svagare samband i relation till 

de övriga beroende variablerna. Sambandet mellan skuldsättningsgrad och kommunikation 

av socialt ansvarstagande är negativt och relativt svagt. 

Oberoende variabel Kommunikation av socialt ansvarstagande 

Finanskris 
Korrelation 0,018 

Signifikans 0,663 

Storlek 
Korrelation 0,565** 

Signifikans 0,000 

Lönsamhet 
Korrelation 0,125* 

Signifikans 0,003 

Skuldsättningsgrad 
Korrelation -0,016 

Signifikans 0,702 

Sektor 
Korrelation 0,187** 

Signifikans 0,000 

År 2006 
Korrelation -0,131** 

Signifikans 0,001 

År 2007 
Korrelation -0,090** 

Signifikans 0,030 

År 2008 
Korrelation -0,033 

Signifikans 0,422 

År 2009 
Korrelation 0,056 

Signifikans 0,177 

År 2010 
Korrelation 0,102** 

Signifikans 0,014 

År 2011 
Korrelation 0,106** 

Signifikans 0,010 

Åren 
Korrelation 0,206** 

Signifikans 0,000 

Tabell 5.18 – korrelationsanalys mellan de oberoende variablerna och kommunikation av socialt ansvarstagande 
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Kommunikation av socialt ansvarstagande påvisar samma resultat mellan finanskris och 

mellan åren som alla andra ovanstående beroende variabler. Det finns således inget 

samband mellan finanskrisen och kommunikation av socialt ansvarstagande, men ett 

positivt samband finns mellan åren och kommunikation av socialt ansvarstagande, och 

detta tyder på en årsvis ökning av svenska företags kommunikationer av socialt 

ansvarstagande, och detta utan inverkan av finanskrisen, eftersom finanskrisen är 

insignifikant. Se bilaga 6 för en fullständig korrelationsanalys. 

 

Sammanfattning av regressions- och korrelationsanalys 

Inget samband har funnits mellan finanskrisen och de studerade beroende variablerna. Med 

andra ord är svenska företags CSR-kommunikationer inte signifikant mer eller mindre 

omfattande under finanskrisen för varken CSR-kommunikation eller dess kategorier av 

samhälleligt ansvarstagande. Det signifikanta positiva sambandet mellan åren och samtliga 

studerade beroende variabler tyder på att svenska företags CSR-kommunikationer ökar per 

år. 

 

Storlek uppvisar ett positivt samband för samtliga undersökta beroende variabler. 

Sambandet mellan lönsamhet och CSR-kommunikation återfinns inom kommunikation av 

ekonomiskt och socialt ansvarstagande. Det sambandet är positivt och relativt svagt. 

Skuldsättningsgraden uppvisar ett negativt samband mellan svenska företags CSR-

kommunikationer och alla andra kategorier, förutom kommunikationer av ekonomiskt 

ansvarstagande. Utöver kommunikation av socialt ansvarstagande hittades ett samband 

mellan sektorer och de beroende variablerna. Överlag är storleken den mest betydande 

faktorn, varefter variabeln sektor är näst störst. Skuldsättningsgraden är också en betydande 

faktor. Lönsamheten har emellertid enbart ett svagt samband när det kommer till 

kommunikation av ekonomiskt och socialt ansvarstagande. Samtliga variabler uppvisar ett 

positivt samband när variablerna är signifikanta, förutom skuldsättningsgraden, som har ett 

negativt samband i relation till de beroende variablerna. 
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5.1.11 Diskussion av resultaten från innehållsanalysen 

Om finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

Testerna och analyserna tyder på att finanskrisen inte har påverkat kommunikationen av 

CSR, och det sett till den totala kommunikationen och dess underliggande kategorier av 

kommunikationer av samhälleligt ansvarstagande. Resultaten visar en svag ökning per år, 

därvid finanskrisen dock inte spelade signifikant roll, eftersom förändringen av svenska 

företags CSR-kommunikationer inte var signifikant högre under finanskrisen i relation till 

övriga år bortom finanskrisen, även om förändringen var störst under finanskrisen. Detta 

stämmer överens med Mia och Al-Mamuns (2011) studie, som har kommit fram till att 

australiska företags CSR-kommunikationer ökade med tiden, och att australiska företags 

CSR-kommunikationer ökade mellan 2006 och 2008, men att ökningen inte var tillräcklig 

stark för att kunna bero på finanskrisen. Den här studien har därförutom studerat svenska 

företags CSR-kommunikationer efter finanskrisen, och det har kunnat konstateras att 

skillnaden mellan svenska företags CSR-kommunikationer under finanskrisen och svenska 

företags CSR-kommunikationer under 2006 till 2007 samt 2010 till 2011 är insignifikant.  

 

Hur finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

Resultatet som förklaras ovan stämmer överens för samtliga kategorier av 

kommunikationer av samhälleligt ansvarstagande. Analysen tyder att endast företag inom 

sektorn Ekonomi har ett samband med finanskrisen när det kommer till kommunikation av 

miljömässigt ansvarstagande. Likaledes tycks företagen inom sektorn Konsumenttjänster 

ha ett samband med finanskrisen anbelangandes kommunikation av socialt ansvarstagande. 

Det förblir dock osäkert om finanskrisen är den påverkande faktorn, alternativt om en 

signifikant ökning hade skett oavsett finanskrisen under åren 2008 och 2009. På grund av 

att dessa sektorer inte ökade signifikant i annan kommunikation av samhälleligt 

ansvarstagande, och eftersom ingen annan sektor ökade sina kommunikationer av 

samhälleliga ansvarstaganden signifikant tyder detta dock på att det är mycket osäkert att 

ökningen beror på finanskrisen. 
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Övriga resultat 

Kontrollvariabler jämfördes med svenska företags CSR-kommunikationer. Förhållandet 

mellan företags storlek och påverkan på kvantiteten CSR-kommunikation stämmer överens 

med flera tidigare utförda studier (Branco & Rodrigues 2008; Mia & Al-Mamun 2011; Neu 

et al. 1998; Reverte 2009). Detta kan bero på att större företag har relativt fler 

intressentgrupper som efterfrågar CSR-kommunikation, varför CSR-kommunikation ökar 

när företag växer (Karaibrahimoglu 2010). Andra anledningar till mer omfattande CSR-

kommunikation för större företag är att större företag är mer mottagliga för granskning, 

samtidigt som att större företag är mer synliga för allmänheten. (Reverte 2009; Branco & 

Rodrigues 2008) 

 

Tidigare utförda studier har också undersökt sambandet mellan företags lönsamheter och 

CSR-kommunikation. Ett antal studier har funnit att företags lönsamheter inte har ett 

samband med CSR-kommunikation (Branco & Rodrigues 2008; Cowen et al. 1982, se 

Roberts 1992; Haniffa & Cooke 2005; Reverte 2009). Det här förhållandet återfanns också 

i denna studie.  

 

Ett positivt men svagt samband påvisades dock när det kom till kommunikation av 

ekonomiskt och socialt ansvarstagande. Flera författare har lagt fram argument till varför 

ökad lönsamhet kan bidra till ökad CSR-kommunikation. Belkaoui och Karpik (1989, se 

Reverte 2009) har argumenterat för att ett lönsamt företag har en företagsledning med 

nödvändig kunskap. En sådan företagsledning förstår även fördelarna med CSR. Detta 

skulle i sin tur leda till att företag har en mer omfattande CSR-kommunikation. Lönsamma 

företag är dessutom mer utsatta för granskning, och kommunicerar därmed mer CSR (Ng & 

Koh 1994, se Reverte 2009). Därutöver har mer lönsamma företag mer resurser att 

spendera på CSR-kommunikation (Cowen et al. 1987, Hackston & Milne 1996, Pirsch et 

al. 2007, se Reverte 2009). 

 

Ett samband mellan skuldsättningsgrad och CSR-kommunikation har huvudsakligen inte 

funnits i tidigare studier. Roberts (1992) har dock funnit att skuldsättningsgraden har ett 

samband med CSR-kommunikation. Detta visar också denna studies regressionsanalys. Ett 
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argument till att skuldsättningsgraden skulle ha ett negativt samband med CSR-

kommunikation är att företag som är kraftigt belånade har en starkare relation till sina 

långivare. Företagen behöver därigenom inte offentliggöra CSR-kommunikation i samma 

omfattning, eftersom långivarna får efterfrågad information på andra sätt, och kräver 

således inte att CSR kommuniceras ut för allmänhetens åskådning (Purushothaman et al. 

2000, se Reverte 2009).  

 

Den här studien undersökte också sektorer. Sektorerna fördelades i miljöpåverkande eller 

icke-miljöpåverkande verksamheter. Reverte (2009) har kommit fram till att företag med 

miljöpåverkande verksamheter producerar mer omfattande CSR-kommunikation. 

Detsamma resultat har fåtts i denna studie. Den mer omfattande CSR-kommunikationen 

från företag i sektorer med miljöpåverkande verksamheter kan bero på att företag i sektorer 

med miljöpåverkande verksamheter har större effekter på miljön. Detta kan leda till att 

intressenter kräver mer CSR-information från företag i sektorer med miljöpåverkande 

verksamheter. 

  

Vad kan den insignifikanta ökningen under finanskrisen ha berott på? För att besvara denna 

frågeställning presenteras och analyseras härmed data för storlek, lönsamhet och 

skuldsättningsgrad under finanskrisen i relation till övriga år bortom finanskrisen. Det som 

kan utläsas i nedanstående tabell är att varken storlek eller skuldsättningsgrad under 

finanskrisen är signifikant skild från medelvärdet i övriga år bortom finanskrisen. 

Paradoxalt nog är medelomsättningen högre under finanskrisen än vad som är fallet i 

övriga år bortom finanskrisen. Ett annat urval med företag, vars omsättning eller 

skuldsättningsgrad, som kraftigt förändrades under finanskrisen kan således eventuellt 

uppvisa ett samband mellan finanskris och CSR-kommunikation än vad som har varit fallet 

i denna studies urval. 
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Kontrollvariabel Period Antal Medelvärde 
Standard- 
avvikelse Skillnad Signifikans 

Storlek 
Under finanskrisen 208 27 041 331 48 950 000 

1 148 612 0,779 
Övriga år 416 25 892 719 46 710 000 

Lönsamhet 
Under finanskrisen 202 14,30 37,65 

-7,87 0,089* 
Övriga år 404 22,17 75,96 

Skuldsättningsgrad 
Under finanskrisen 202 130,38 252,17 

23,75 0,281 
Övriga år 404 106,63 260,95 

Tabell 5.19 – t-test mellan under finanskrisen och de övriga åren, med hänsyn till studiens kontrollvariabler  

Det här resonemanget kan även tillämpas på resten av de beroende variablerna. 

Kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande som uppvisade samband med storlek och 

lönsamhet kan eventuellt uppvisa ett samband för företag med gravt förändrad omsättning 

och lönsamhet. Därförutom kan kommunikation av miljömässigt ansvarstagande eventuellt 

uppvisa ett samband mellan finanskris och kommunikation av miljömässigt 

ansvarstagande, om företags omsättning eller skuldsättningsgrad hade påverkats i stor 

utsträckning under finanskrisen. Kommunikation av socialt ansvarstagande hade ett 

samband med storlek, lönsamhet och skuldsättningsgrad. Ett samband mellan finanskrisen 

och kommunikation av socialt ansvarstagande kan således eventuellt ha påvisats om nyss 

nämnda variabler hade förändrats i högre grad än vad som var fallet. 
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5.1.12 Hypotesprövning 

Studiens syfte är att undersöka om och hur och varför eller varför inte finanskrisen har 

påverkat CSR-kommunikationer i Sverige. Med innehållsanalysen fås svar på om och hur 

finanskrisen har påverkat svenska företags CSR-kommunikationer. H1 avser att svara på 

om finanskrisen har påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, och H2 syftar till att 

besvara hur finanskrisen har påverkat svenska företags CSR-kommunikationer. Med andra 

ord syftar H2 till att besvara om det finns ett samband mellan finanskrisen och de olika 

kategorierna av samhälleligt ansvarstagande. Resultatet är att varken CSR-kommunikation 

eller dess kategorier har förändrats under och på grund av finanskrisen. 

 

Om finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

H1a: Det finns ett positivt samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-

kommunikationer 

H1b: Det finns ett negativt samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-

kommunikationer 

 

Med resultaten från innehållsanalysen förkastas både H1a och H1b, eftersom inget 

samband har funnits mellan finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer. 

Tidigare forskning som tyder på en ökning under finanskrisen i USA (Quelch och Jocz 

2009, se Selvi, Wagner & Türel 2010) samt Litauen och Rumänien (Zaharia & Grundey 

2010) återfinns därmed inte för svenska företag. En minskning av CSR-kommunikationer 

som Karaibrahimoglu (2010) fann hos stora multinationella företag och det negativa 

sambandet mellan finanskris och CSR-kommunikation som Njoroge (2009) påvisade hos 

multinationella företag verkandes i Kenya har inte heller återfunnits i denna studie. 

Skillnader kan bland annat bero på olika undersökningsmetoder och urval och kontext. 

Resultatet tyder på att denna studies företag inte påverkades i hög grad av finanskrisen, till 

den grad att det inte fanns ett behov av att förändra CSR-kommunikation. 
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Hur finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

H2a: Det finns ett negativt samband mellan finanskrisen och svenska företags 

kommunikationer av det ekonomiska ansvarstagandet 

H2b: Det finns ett positivt samband mellan finanskrisen och svenska företags 

kommunikationer av det miljömässiga ansvarstagandet 

H2c: Det finns ett positivt samband mellan finanskrisen och svenska företags 

kommunikationer av det sociala ansvarstagandet 

 

Inga tidigare funna studier har undersökt kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande. I 

denna studie löd argumentationen att sambandet mellan finanskrisen och ekonomiskt 

ansvarstagande skulle vara negativt, på grund av att företag försöker lägga mindre fokus på 

sina ekonomiska resultat under en finanskris, vilket har diskuterats av Branco & Rodrigues 

(2008). Detta samband har dock inte funnits i denna studie. Studiens resultat tyder på att 

inget samband finns mellan finanskrisen och kommunikationer av det ekonomiska 

ansvarstagandet. Kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande ökar år för år, och 

ökningen under finanskrisen var inte signifikant skild från övriga år. 

  

Inget positivt samband har heller återfunnits mellan finanskrisen och kommunikation av 

miljömässigt ansvarstagande. Hypotesen uppkom efter diskussionen att kommunikationen 

av det miljömässiga ansvarstagandet kan öka under finanskrisen som ett sätt att dra bort 

uppmärksamhet från potentiellt svaga finansiella resultat. Det fanns ett samband mellan 

svenska företags omsättning och storlek och skuldsättningsgrad i relation till CSR-

kommunikation, och i och med att omsättning, storlek och skuldsättningsgrad påverkades i 

låg grad kan detta förhållande vara anledningen till att det inte påträffades ett samband 

mellan finanskris och kommunikation av miljömässigt ansvarstagande. 

  

Kommunikation av socialt ansvarstagande har inte heller samband med finanskrisen. 

Därmed falsifieras denna hypotes tillsammans med de två andra hypoteserna inom H2. Det 

argumenterades för att socialt ansvarstagande skulle öka, för att dra bort uppmärksamhet 

från de ekonomiska resultaten under en finanskris. Den här beroende variabeln påverkades 

av företags omsättning, skuldsättningsgrad och lönsamhet. Varken omsättning eller 
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skuldsättningsgrad var signifikant skilda från övriga år, vilket kan förklara att inget 

samband har återfunnits mellan finanskris och kommunikation av socialt ansvarstagande. 

Lönsamheten var visserligen signifikant lägre under finanskrisen, men eftersom 

lönsamheten enbart har ett mycket svagt samband mellan kommunikation av socialt 

ansvarstagande var den signifikanta skillnaden inte tillräcklig för att förändra 

kommunikationen av det sociala ansvarstagandet. 

5.2 Webbenkäter 

Syftet med denna studie är att undersöka om och i sådana fall hur och varför eller varför 

inte finanskrisen har påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, genom att fokusera på 

indikatorer för CSR och ställa frågor till företagsansvariga. Webbenkäterna uppfyller hela 

syftet, och det utifrån att ha ställt frågor till företagsansvariga. Analysen av webbenkäter 

studerar således svaren som har kommit från företagsansvariga. Härifrån leds en diskussion 

kring tendenser till samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-

kommunikationer. Observera att kontrollvariabler inte observeras för webbenkäterna, i och 

med att webbenkäterna har ett få antal svarande, varför kontrollvariablerna skulle ta för 

mycket plats, trots att data för kontrollvariabler i detta fall i stort sett är intetsägande 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009). 

 

I den här delen av analysen presenteras data fråga för fråga, fördelat i om, hur och varför 

eller varför inte finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige. Typvärde och 

median samt variationsbredd tas upp vid analysen av webbenkäter, på grund av att de 

förklarar hämtad data på ett bra sätt (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). 

 

Studien har fått svar från respondenter som har uppgett sig för att vara högt uppsatta 

personer i respektive företag. Två av respondenterna valde dock att inte ange sina 

positioner i företaget. 
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5.2.1 Om finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

24 respondenter svarade på fråga 1, som syftade att besvara om CSR-kommunikationen 

påverkades under finanskrisen. Tre av 24 respondenter svarade att CSR-kommunikationen 

förändrades under finanskrisen. Detta motsvarar 12,5 procent av samtliga respondenters 

svar. De respondenter som i fråga 2 svarade att CSR-kommunikationen förändrades under 

finanskrisen svarade också att CSR-kommunikationen ökade under finanskrisen i fråga 4.  

 

En stor andel företagsansvariga svarade att CSR-kommunikationen förhöll sig densamma 

under finanskrisen, i och med att 16 av 24 respondenter svarade att CSR-kommunikationen 

förhöll sig densamma under finanskrisen. Detta motsvarar cirka 66,7 procent av 

respondenternas svar.  

 

De övriga respondenterna visste inte om CSR-kommunikationen förändrades eller inte 

förändrades under finanskrisen. Närmare bestämt har fem av 24 respondenter svarat på 

detta vis, och detta motsvarar 20,8 procent av respondenternas svar. Observera att 

respondenterna inte räknas som bortfall, av den anledningen att respondenterna förmedlas 

vidare till frågor om varför de kommunicerade ut CSR under finanskrisen. Detta analyseras 

vidare i sektionen Varför eller varför inte finanskrisen påverkade CSR-kommunikationen i 

Sverige. 

Fråga 7 Totalt A B

Fråga 7 Totalt A B Instämmer helt - - -

Antal svar 15 3 12 Instämmer delvis - - -

Typvärde 1 1 1
Varken instämmer 

eller tar avstånd
4 1 3

Median 1 1 1 Tar delvis avstånd 1 - 1

Variationsbredd 1 - 3 1 - 3 1 - 3 Tar helt avstånd 8 2 6

Vet ej 2 - 2

B. Inte förändrad CSR-

kommunikation

A. Förändrad och ökad 

CSR-kommunikation

 

Figur 5.1 – svar från fråga 7 

Respondenter som inte har svarat Vet ej i fråga 2 eller fråga 4 får en slutgiltig fråga i och 

med fråga 7. Fråga 7 delas upp i två delar. Den ena delen frågar om det var på grund av 

finanskrisen som CSR-kommunikationen förändrades, och den andra delen frågar om det 

var på grund av finanskrisen som CSR-kommunikationen inte förändrades. Fråga 7 
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använder sig av en Likert-skala från 1 till 5, därvid 1 är Tar helt avstånd, 2 är Tar delvis 

avstånd, 3 är Varken instämmer eller tar avstånd, 4 är Instämmer delvis och 5 är 

Instämmer helt. Därförutom är svarsalternativet Vet ej betecknad med siffran 99. 

Ovanstående figur förklarar nästkommande diskussion. Observera att A markerar 

respondenter som har valt stigen Förändrad och ökad CSR-kommunikation, och B är 

respondenter som har valt stigen Inte förändrad CSR-kommunikation. Totalt sett svarade 15 

respondenter på frågan kring huruvida finanskrisen ändrade företags CSR-

kommunikationer eller inte. Detta motsvarar 62,5 procent av samtliga respondenters svar. 

Tre svarande kom från stigen förändrad och ökad CSR-kommunikation, och de resterande 

12 respondenterna kom från stigen inte förändrad CSR-kommunikation. Ingen av företagen 

från stigen förändrad och ökad CSR-kommunikation svarade Vet ej på fråga 7. Två av 

respondenterna som kom från stigen förändrad och ökad CSR-kommunikation svarade Tar 

helt avstånd, och en respondent från samma stig svarade Varken instämmer eller tar 

avstånd. Vad anbelangar företagsansvariga som kom från stigen inte förändrad CSR-

kommunikation svarade sex respondenter att de Tar helt avstånd vid påståendet om att 

finanskrisen påverkade företagets CSR-kommunikation, och bara ett företag valde 

svarsalternativet Tar delvis avstånd. Därförutom svarade tre företag Varken instämmer 

eller tar avstånd, medan två företag svarade Vet ej. 

 

I samtliga stigar svarade respondenterna till den grad att typvärdet och medianen hamnade 

på 1, vilket motsvarar Tar helt avstånd. Ytterligare mer var variationsbredden på 1 till 3. 

Med andra ord svarade respondenterna mellan Tar helt avstånd och Varken instämmer eller 

tar avstånd på fråga 7. Respondenterna svarade därmed varken Instämmer delvis eller 

Instämmer helt.  

5.2.2 Hur finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

Frågor som frågar hur finanskrisen påverkade svenska företags CSR-kommunikationer 

förmedlas enbart till de respondenter som har angivit att CSR-kommunikationen 

förändrades under finanskrisen, av de anledningarna att övriga respondenter antingen 

svarar att CSR-kommunikationen inte förändrades eller att respondenter inte vet om att 

CSR-kommunikationer har förändrats eller inte förändrats under finanskrisen. Det har 
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tidigare etablerats att företagsansvariga som svarar att deras företags CSR-

kommunikationer förändrades under finanskrisen också har svarat att deras CSR-

kommunikationer ökade under finanskrisen. Vad anger företagen dock för värden när det 

kommer till kommunikationer av de olika samhälleliga ansvarstagandena?  

 

Det är totalt tre företag som har svarat på frågor rörandes hur finanskrisen påverkade 

svenska företags CSR-kommunikationer. Samtliga respondenter har svarat på de 

obligatoriska momenten. Likert-skalor används, med en skala från 1 till 5, därvid 1 är 

Minskade mycket, 2 är Minskade till viss del, 3 är Oförändrat, 4 är Ökade till viss del, 5 är 

Ökade mycket och 99 är Vet ej. 

 

Svaren vad anbelangar kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande har ett typvärde och 

median på 3. Samtliga respondenter svarade således att kommunikationen av det 

ekonomiska ansvarstagandet förhöll sig Oförändrat under finanskrisen. Kommunikation av 

miljömässigt ansvarstagande har ett typvärde och median på 5. Härvid svarade två 

företagsansvariga att kommunikationen av det miljömässiga ansvarstagandet Ökade 

mycket, medan en företagsansvarig svarade att kommunikationen av det miljömässiga 

ansvarstagandet Ökade till viss del. Variationsbredden är således mellan 4 och 5. Med 

andra ord är variationsbredden från Ökade till viss del och Ökade mycket. Kommunikation 

av socialt ansvarstagande har ett typvärde och median på 4. Härvid svarade två 

företagsansvariga att kommunikation av socialt ansvarstagande Ökade till viss del, och en 

företagsansvarig svarade att kommunikationen av det sociala ansvarstagandet Ökade 

mycket.  Variationsbredden är från 4 till 5. Med andra ord är variationsbredden mellan 

Ökade till viss del och Ökade mycket. Ingen svarade Vet ej. 

 

En öppen huvudfråga användes efter den slutna huvudfrågan. Det var bara en 

företagsansvarig som valde att besvara detta icke-obligatoriska moment. Den 

företagsansvariga listade härvid upp det etiska ansvarstagandet. Härvid uppgavs ett värde 

på 4, vilket motsvarar Ökade till viss del. Det etiska ansvarstagandet har dock etablerats 

vara ingående i de tre andra samhälleliga ansvarstagandena, och i och med att det etiska 
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ansvarstagandet är för diffus mellan de tre olika samhälleliga ansvarstagandena 

vidareanalyseras inte detta ansvarstagande. 

5.2.3 Varför eller varför inte finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

Två huvudfrågor besvarar varför eller varför inte finanskrisen påverkade CSR-

kommunikationen i Sverige. Den första huvudfrågan är av öppen art, och den andra frågan 

är av sluten karaktär. De öppna frågorna tillåter företagsansvariga att lista upp fyra 

huvudanledningar som påverkade dem under finanskrisen. Företagsansvariga får därefter 

rada upp anledningar, som företagsansvariga sedan får ta ställning till. De öppna frågorna 

blir således sedan slutna. Båda typerna av frågor använder sig i slutändan av Likert-skalor, 

med värden från 1 till 5, därvid 1 är Tar helt avstånd, 2 är Tar delvis avstånd, 3 är Varken 

instämmer eller tar avstånd, 4 är Instämmer delvis, 5 är Instämmer helt och 99 är Vet ej. 

Webbenkäternas reliabilitet mäts genom att få samma eller likartade resultat i den öppna 

huvudfrågan som i den slutna huvudfrågan. 

 

16 respondenter har radat upp åtminstone en huvudanledning i den öppna huvudfrågan. 

Detta motsvarar cirka 66,7 procent av antalet respondenter i webbenkäterna. Antalet 

huvudanledningar per företag sträcker sig från en till tre stycken.  

 

Studien har skapat teman utifrån svaren som har fåtts från de öppna frågorna. Allt som allt 

har nio teman skapats med hänsyn till respondenters svar i den öppna huvudfrågan. En 

figur binder samman respektive tema. Figurerna visar antalet svar, typvärde, median och 

variationsbredd från respektive stig. A är stigen Förändrad och ökad CSR-kommunikation, 

B är Inte förändrad CSR-kommunikation och C är stigen Vet ej. Frekvensvärde används för 

att visa antalet svarande per tema. Typvärde visar vad som är det mest populära 

svarsalternativet. Median beskriver ordinalvariabler på ett bra sätt. Variationsbredden visar 

svarsalternativens spridningsgrad. Måtten används i denna studie med syfte att visa åt 

vilket håll en fråga tenderar att gå mot. (Byström & Byström 2011)  
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Legitimitetsteorin Totalt A B C

Legitimitetsteorin Totalt A B C Instämmer helt - - - -

Antal svar 3 1 1 1 Instämmer delvis 1 1 - -

Typvärde - - - -
Varken instämmer 

eller tar avstånd
1 - - 1

Median 3,5 - - - Tar delvis avstånd - - - -

Variationsbredd 3 - 4 - - - Tar helt avstånd - - - -

Vet ej 1 - 1 -

A. Förändrad och ökad 

CSR-kommunikation

B. Inte förändrad CSR-

kommunikation

C. Vet ej

 

Figur 5.2 – från fråga 5: svar som kodas som legitimitetsteorin 

Figur 5.2 visar hur legitimitetsteorin har hävdat sig i den öppna huvudfrågan. Temat som 

har hand om legitimitetsteorin nämns tre gånger av tre olika företagsansvariga, som verkar 

i tre olika företag. Totalt sett fanns inget typvärde, medianen hamnade på värdet 3,5 och 

variationsbredden var mellan 3 och 4. Detta beror på att en respondent svarade Varken 

instämmer eller tar avstånd, en annan respondent svarade Instämmer delvis, medan den 

sista respondenten svarade Vet ej. Respondenten som svarade Instämmer delvis kom från 

stigen förändrad och ökad CSR-kommunikation, medan respondenten som kom från stigen 

inte förändrad CSR-kommunikation svarade Vet ej. Därförutom kom respondenten som 

svarade Varken instämmer eller tar avstånd från stigen Vet ej. 

Intressentteorin Totalt A B C

Intressentteorin Totalt A B C Instämmer helt - - - -

Antal svar 8 3 2 3 Instämmer delvis 2 2 - -

Typvärde 99 4 99 99
Varken instämmer 

eller tar avstånd
- - - -

Median 4 4 - - Tar delvis avstånd - - - -

Variationsbredd - - - - Tar helt avstånd - - - -

Vet ej 6 1 2 3

A. Förändrad och ökad 

CSR-kommunikation

B. Inte förändrad CSR-

kommunikation

C. Vet ej

 

Figur 5.3 – från fråga 5: svar som kodas som intressentteorin 

Intressentteorin nämns åtta gånger i den öppna huvudfrågan. Totalt sett uppgavs ett 

typvärde på 99 och en median på 4. Detta beror på att två respondenter svarade Instämmer 

delvis och sex respondenter svarade Vet ej. Tre respondenter kom från stigen förändrad och 

ökad CSR-kommunikation. Typvärdet och medianen hamnade härvid på 4, på grund av att 

två respondenter svarade Instämmer delvis och en respondent svarade Vet ej. Därförutom 

kom två respondenter från stigen inte förändrad CSR-kommunikation. I denna stig 

hamnade typvärdet på 99, i och med att båda respondenter svarade Vet ej. Tre respondenter 
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kom från stigen Vet ej. Typvärdet härvid hamnade på siffran 99, i och med att samtliga tre 

respondenter svarade Vet ej. 

 

De två temana som berör aktieägarteorin och teorin om investeringsbedömningar har 

enbart nämnts en gång vardera.  Respondenten som nämnde temat aktieägarteorin kom från 

stigen inte förändrad CSR-kommunikation, och svarade Vet ej, medan respondenten som 

nämnde temat teorin om investeringsbedömningar kom från stigen inte förändrad CSR-

kommunikation, och svarade Instämmer helt. Noterbart är att teorin om företags etiska 

beteenden inte nämns i den öppna huvudfrågan. 

Finanskrisen påverkade inte 

CSR-kommunikationen
Totalt A B C

Finanskrisen påverkade inte 

CSR-kommunikationen
Totalt A B C Instämmer helt 3 1 2 -

Antal svar 11 1 10 - Instämmer delvis - - - -

Typvärde 99 5 99 -
Varken instämmer eller tar 

avstånd
2 - 2 -

Median 5 - 4 - Tar delvis avstånd - - - -

Variationsbredd 3 - 5 - 3 - 5 - Tar helt avstånd - - - -

Vet ej 6 - 6 -

A. Förändrad och ökad 

CSR-kommunikation

B. Inte förändrad CSR-

kommunikation

C. Vet ej

 

Figur 5.4 – från fråga 5: svar som kodas som Finanskrisen påverkade inte CSR-kommunikationen 

Temat som nämns mest är Finanskrisen påverkade inte CSR-kommunikationen. Det här 

temat nämns inte mindre än elva gånger av åtta företag. Totalt sett hamnade typvärdet på 

99 och medianen hamnade på siffran 5. Härvid kom enbart en respondent från stigen 

förändrad och ökad CSR-kommunikation. Den här respondenten svarade således Instämmer 

helt. Övervägande antalet respondenter kom från stigen inte förändrad CSR-

kommunikation. Härvid fanns tio svar. Typvärdet hamnade på 99, medan medianen 

hamnade på 4. Variationsbredden var mellan 3 och 5, vilket innebär att svaren sträckte sig 

från Varken instämmer eller tar avstånd till Instämmer helt. Härvid svarade två av 

respondenterna Varken instämmer eller tar avstånd och två respondenter svarade 

Instämmer helt. Sex respondenter svarade således Vet ej. Därmedelst kom ingen respondent 

från stigen Vet ej. En orsak till att Finanskrisen påverkade inte CSR-kommunikationen 

nämns i den öppna huvudfrågan kan sannolikt bero på att frågan om huruvida finanskrisen 

påverkade svenska företags CSR-kommunikationer inte kommer förrän i slutet av 
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webbenkäterna. Detta kan tillsammans med innehållsanalyserna dock ytterligare bistå till 

reliabilitet när det gäller det generella svaret på fråga 7, därvid företagsansvariga var ense 

om att finanskrisen inte påverkade CSR-kommunikationen i Sverige. Det här temat har 

redan presenterats förut, och kommer inte att fortsätta analyseras. 

CSR-kommunikation 

som en strategisk fråga
Totalt A B C

CSR-kommunikation 

som en strategisk fråga
Totalt A B C Instämmer helt 5 1 4 -

Antal svar 6 1 5 - Instämmer delvis - - - -

Typvärde 5 - 5 -
Varken instämmer eller 

tar avstånd
- - - -

Median 5 - 5 - Tar delvis avstånd - - - -

Variationsbredd - - - - Tar helt avstånd - - - -

Vet ej 1 - 1 -

A. Förändrad och ökad 

CSR-kommunikation

B. Inte förändrad CSR-

kommunikation

C. Vet ej

 

Figur 5.5 – från fråga 5: svar som kodas som CSR-kommunikation som en strategisk fråga 

Ett annat tema som står ut relativt mer i mängden är temat om CSR-kommunikation som en 

strategisk fråga. Närmare bestämt nämnde sex av respondenterna detta tema. Typvärdet 

och medianen hamnade på värdet 5. Fem av respondenterna svarade Instämmer helt och en 

respondent svarade Vet ej. En respondent kom från stigen förändrad och ökad CSR-

kommunikation. Den här respondenten svarade Instämmer helt. De övriga respondenterna 

kom från stigen inte förändrad CSR-kommunikation. Härvid hamnade typvärdet och 

medianen på 5. Fyra av respondenterna svarade Instämmer helt, medan en respondent 

svarade Vet ej. 

 

Två andra teman i den öppna huvudfrågan var Arbetade mer intensivt med CSR-

kommunikation och CSR-kommunikation är inte kostsam. Temat Arbetade mer intensivt 

kom från en respondent, som gick stigen förändrad och ökad CSR-kommunikation, och 

denna respondent svarade Instämmer helt. Det här temat säger dock inte mycket, i och med 

att temat inte besvarar varför företaget arbetade mer intensivt med CSR-kommunikation 

under finanskrisen. Temat Arbetade mer intensivt kommer således inte att analyseras 

vidare. Temat CSR-kommunikation är inte kostsam är dock en viktig input i denna studie. 

Respondenten som skrev detta kom från stigen inte förändrad CSR-kommunikation, och 

gav temat ett värde på 5, vilket innebär svaret Instämmer helt. Det här temat noteras. 
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Den slutna huvudfrågan berörde fyra teorier, och fortsatte besvarandet av syftet varför eller 

varför inte finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige. Teorierna som berörs 

är legitimitets-, intressent- och aktieägarteorin samt teorin om investeringsbedömningar. 

Härvid användes Likert-skalan, med en skala från 1 till 5, därvid 1 är Tar helt avstånd, 2 är 

Tar delvis avstånd, 3 är Varken instämmer eller tar avstånd, 4 är Instämmer delvis, 5 är 

Instämmer helt och 99 är Vet ej. Siffran 99 räknas dock vid beräknandet av typvärdet, i och 

med att studien vill få fram om det finns en betydande del som har svarat Vet ej. Observera 

att teorin om företags etiska beteenden inte tas upp i den slutna huvudfrågan, av den 

orsaken att det erfars att ett påstående av detta slag kan ge ogrundat höga värden. 

 

Antalet svarande i den slutna huvudfrågan hamnade på totalt 17 respondenter. Tre 

respondenter kom från stigen förändrad och ökad CSR-kommunikation, och tolv 

respondenter kom från stigen inte förändrad CSR-kommunikation. Därförutom kom två 

respondenter från stigen som svarade Vet ej på fråga 2 eller fråga 4. 

Legitimitetsteorin Totalt A B C

Legitimitetsteorin Totalt A B C Instämmer helt 7 1 6 -

Antal svar 17 3 12 2 Instämmer delvis 5 1 4 -

Typvärde 5 - 5 3
Varken instämmer 

eller tar avstånd
5 1 2 2

Median 4 4 4,5 3 Tar delvis avstånd - - - -

Variationsbredd 3 - 5 3 - 5 3 - 5 - Tar helt avstånd - - - -

Vet ej - - - -

A. Förändrad och ökad 

CSR-kommunikation

B. Inte förändrad CSR-

kommunikation

C. Vet ej

 

Figur 5.6 – från fråga 6: svar utifrån påståenden som rör legitimitetsteorin 

Det totala antalet respondenter gav legitimitetsteorin ett typvärde på 5 och en median på 4. 

Medianen var därmed annorlunda typvärdet. Detta förklaras av variationsbredden, som var 

mellan 3 och 5, och att en betydande del uppgav ett värde mellan 3 eller 4. Med andra ord 

var variationsbredden från Varken instämmer eller tar avstånd till Instämmer helt. Fem av 

respondenterna svarade Varken instämmer eller tar avstånd, samtidigt som att fem av 

respondenterna svarade Instämmer delvis, medan sju respondenter svarade Instämmer helt. 

Tre av respondenterna kom från stigen förändrad och ökad CSR-kommunikation. Härvid 

fanns inget typvärde, i och med att det uppgavs tre olika svar. Medianen hamnade 

emellertid på 4. Variationsbredden var mellan 3 och 5, i och med att en företagsansvarig 
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svarade Varken instämmer eller tar avstånd och de andra två respondenterna svarade 

Instämmer till viss del och Instämmer helt. Tolv av respondenterna kom från stigen inte 

förändrad CSR-kommunikation. De här respondenterna uppgav svar som gav ett typvärde 

på 5 och en median på 4,5. Variationsbredden var mellan 3 och 5. Det har visat sig att 

medianen var annorlunda, på grund av att två respondenter svarade Varken instämmer eller 

tar avstånd, samtidigt som att fyra företagsansvariga svarade Instämmer till viss del och 

sex respondenter svarade Instämmer helt. Två respondenter kom från stigen Vet ej. Härvid 

var typvärdet och medianen på siffran 3, i och med att båda respondenter svarade Varken 

instämmer eller tar avstånd. 

Intressentteorin Totalt A B C

Intressentteorin Totalt A B C Instämmer helt 10 2 7 1

Antal svar 17 3 12 2 Instämmer delvis 5 1 4 -

Typvärde 5 5 5 -
Varken instämmer 

eller tar avstånd
1 - 1 -

Median 5 5 5 3 Tar delvis avstånd - - - -

Variationsbredd 1 - 5 4 - 5 3 - 5 1 - 5 Tar helt avstånd 1 - - 1

Vet ej - - - -

A. Förändrad och ökad 

CSR-kommunikation

B. Inte förändrad CSR-

kommunikation

C. Vet ej

 

Figur 5.7 – från fråga 6: svar utifrån påståenden som rör intressentteorin 

Intressentteorin hade totalt sett ett typvärde och en median på 5. Variationsbredden var 

mellan 1 och 5. Härvid svarade enbart en respondent Tar helt avstånd, medan en annan 

respondent svarade Varken instämmer eller tar avstånd. Resterande respondenter svarade 

antingen Instämmer till viss del (= fem respondenter) eller Instämmer helt (= tio 

respondenter). Tre respondenter kom från stigen förändrad och ökad CSR-kommunikation. 

Typvärdet och medianen hamnade härvid på 5, och variationsbredden var mellan 4 och 5. 

En av respondenterna som kom från stigen förändrad och ökad CSR-kommunikation 

svarade Instämmer delvis, och två av respondenterna från samma stig svarade Instämmer 

helt. Tolv respondenter kom från stigen inte förändrad CSR-kommunikation. Typvärdet och 

medianen hamnade på 5. Variationsbredden var mellan 3 och 5, därvid en respondent 

svarade Varken instämmer eller tar avstånd, fyra företagsansvariga svarade Instämmer till 

viss del och sju respondenter svarade Instämmer helt. Två av respondenterna kom från 

stigen Vet ej. Härvid fanns inget typvärde, men medianen visade siffran 3, i och med en 
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variationsbredd mellan 1 och 5, därvid en respondent svarade Tar helt avstånd och den 

andra respondenten svarade Instämmer helt. 

Aktieägarteorin Totalt A B C

Aktieägarteorin Totalt A B C Instämmer helt 3 - 2 1

Antal svar 17 3 12 2 Instämmer delvis 3 3 - -

Typvärde - 4 99 -
Varken instämmer 

eller tar avstånd
5 - 4 1

Median 3,5 4 3 4 Tar delvis avstånd 1 - 1 -

Variationsbredd 2 - 5 - 2 - 5 3 - 5 Tar helt avstånd - - -

Vet ej 5 - 5

A. Förändrad och ökad 

CSR-kommunikation

B. Inte förändrad CSR-

kommunikation

C. Vet ej

 

Figur 5.8 – från fråga 6: svar utifrån påståenden som rör aktieägarteorin 

Aktieägarteorin hade totalt sett inget typvärde, eftersom Vet ej och Varken instämmer eller 

tar avstånd delar lika många svar. Medianen hamnade på siffran 3,5. Variationsbredden var 

mellan 2 och 5. Med andra ord var variationsbredden mellan Tar delvis avstånd och 

Instämmer helt. En av dessa respondenter svarade Tar delvis avstånd och fem av 

respondenterna svarade Varken instämmer eller tar avstånd. Därförutom svarade tre 

respondenter Instämmer delvis, och tre respondenter svarade Instämmer helt. Fem av 

respondenterna svarade emellertid Vet ej. Tre av respondenterna kom från stigen förändrad 

och ökad CSR-kommunikation. Typvärdet och medianen hamnade på 4. Samtliga 

respondenter svarade härvid Instämmer till viss del. Tolv av respondenterna kom från 

stigen inte förändrad CSR-kommunikation, och den här gruppen svarade till den grad att 

typvärdet hamnade på 99. Detta föranleddes av att fem respondenter svarade Vet ej. 

Medianen hamnade på 3. Detta berodde på variationsbredden, som var mellan 2 och 5, 

därvid fyra respondenter svarade Varken instämmer eller tar avstånd, en respondent 

svarade Tar delvis avstånd och två respondenter svarade Instämmer helt. Två av 

respondenterna kom från stigen Vet ej. Härvid fanns inget typvärde, men väl en median på 

4. Detta berodde på att variationsbredden var mellan 3 och 5. En av respondenterna svarade 

Varken instämmer eller tar avstånd, medan den andra svarade Instämmer helt. 
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Investerings-

bedömning
Totalt A B C

Investering-

bedömning
Totalt A B C Instämmer helt 1 - 1 -

Antal svar 17 3 12 2 Instämmer delvis 3 2 1 -

Typvärde 3 4 3 -
Varken instämmer 

eller tar avstånd
8 1 6 1

Median 3 4 3 2 Tar delvis avstånd 1 - 1 -

Variationsbredd 1 - 5 3 - 4 1 - 5 1 - 3 Tar helt avstånd 2 - 1 1

Vet ej 2 - 2 -

A. Förändrad och ökad 

CSR-kommunikation

B. Inte förändrad CSR-

kommunikation

C. Vet ej

 

Figur 5.9 – från fråga 6: svar utifrån påståenden som rör teorin om investeringsbedömningar 

Teorin om investeringsbedömningar gav upphov till den största spridningen av svar i den 

slutna huvudfrågan, sett över samtliga påståenden. Den här teorin hade totalt sett ett 

typvärde och en median på 3. Variationsbredden var mellan 1 till 5. Två respondenter 

svarade Tar helt avstånd, och en respondent svarade Tar delvis avstånd. Åtta respondenter 

svarade Varken instämmer eller tar avstånd. Därförutom svarade tre respondenter 

Instämmer delvis, och en respondent svarade Instämmer helt. Två av respondenterna 

svarade Vet ej. Stigen förändrad och ökad CSR-kommunikation hade tre respondenter. 

Härvid var typvärdet och medianen på 4. Variationsbredden var mellan 3 och 4, eftersom 

en respondent svarade Varken instämmer eller tar avstånd, medan de andra två 

respondenterna svarade Instämmer delvis. Tolv av respondenterna kom från stigen inte 

förändrad CSR-kommunikation. Typvärdet och medianen hamnade på 3. Variationsbredden 

var dock mellan 1 till 5. En respondent svarade Tar helt avstånd, och en annan respondent 

svarade Tar delvis avstånd. Sex respondenter svarade Varken instämmer eller tar avstånd. 

Därförutom svarade en respondent Instämmer till viss del, och en annan respondent svarade 

Instämmer helt. Två respondenter kom från stigen Vet ej. Härvid fanns inget typvärde, och 

medianen hamnade på siffran 2, i och med en variationsbredd på 1 till 3. En respondent 

svarade Tar helt avstånd, och den andra respondenten svarade Varken instämmer eller tar 

avstånd. 
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5.2.4 Sammanfattning av univariat analys 

Studiens syfte är att undersöka om och i sådana fall hur och varför eller varför inte 

finanskrisen har påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, genom att fokusera på 

indikatorer för CSR och ställa frågor till företagsansvariga. Den univariata analysen har 

medverkat till att besvara samtliga delar av syftet. 

 

Om finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

24 respondenter svarade på frågan om finanskrisen påverkade respondentens företags CSR-

kommunikationer. 16 av 24 respondenter svarade att finanskrisen inte förändrade företagets 

CSR-kommunikation under finanskrisen. Enbart ett fåtal (= tre av 24 respondenter) svarade 

att deras CSR-kommunikationer förändrades under finanskrisen. De här respondenterna 

svarade dessutom att CSR-kommunikationen ökade under finanskrisen. Samtliga 

respondenter som svarade att CSR-kommunikationen förändrades svarade också att CSR-

kommunikationen ökade under finanskrisen. Resterande (= sex av 24) respondenter 

svarade att de inte visste om att det har skett en förändring eller inte under finanskrisen. 

Respondenter som vandrade stigarna förändrad och ökad CSR-kommunikation och inte 

förändrad CSR-kommunikation svarade att finanskrisen inte påverkade deras beslut i frågor 

som rörde CSR-kommunikation. 

 

Hur finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

Det är totalt tre företag som har svarat på frågor anbelangandes hur finanskrisen påverkade 

deras CSR-kommunikationer. Detta berodde på att övriga respondenter har angett att CSR-

kommunikationen inte förändrades under finanskrisen eller att de inte visste om att det har 

skett en förändring eller inte under finanskrisen.  Respondenterna kom från stigen 

förändrad och ökad CSR-kommunikation. Därvid var respondenterna ense om att 

kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande förhöll sig densamma under finanskrisen. 

Respondenterna var också överens om att kommunikationer av de övriga två samhälleliga 

ansvarstagandena ökade under finanskrisen.  
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Varför eller varför inte finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

Syftet om varför eller varför inte finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

besvarades med en öppen och en sluten huvudfråga. Studien skapade teman utefter den 

öppna huvudfrågan. Den öppna huvudfrågan användes för att motverka stelheten som 

kunde ha medförts om en traditionell deduktiv forskningsansats hade använts. Därförutom 

användes den slutna huvudfrågan för att besvara de etablerade hypoteserna om varför eller 

varför inte finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige.  

 

Temat om intressentteorin fick de högsta värdena, både i den öppna och den slutna 

huvudfrågan. Typvärdet och medianen hade därvid värden på över 3, sett till det totala 

antalet svarande, men även över samtliga studerade stigar. Följaktligen var temat om 

intressentteorin relevant för varför företag kommunicerade ut CSR under finanskrisen. 

Detsamma resonemang förs även för temat om legitimitets- och aktieägarteorin, även fast 

värdena var mer nära 3 än vad som var fallet för intressentteorin. Teorin om 

investeringsbedömningar gav spridda svar, från och med allt mellan 1 till och med 5. 

Därvid utgavs ett generellt svar från respondenter med ett typvärde och median på värdet 3. 

Teorin om företags etiska beteenden gav inga svar i den öppna huvudfrågan, och dito teori 

var inte inkluderad i den slutna huvudfrågan, på grund av att det erfors att teorin om 

företags etiska beteenden skulle få ogrundat höga värden. 

 

Den öppna huvudfrågan gav studien ett nytt tema av särskild vikt. Det här temat rörde 

CSR-kommunikation som en strategisk fråga. Respondenterna gav detta tema höga värden 

långt över värdet 3. Noterbart är också att en av respondenterna svarade att CSR-

kommunikation inte är ett kostsamt åtagande. 

5.2.5 Diskussion av resultaten från webbenkäterna 

Om finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

Respondenterna svarade härvid att deras CSR-kommunikationer förhöll sig densamma 

under finanskrisen. Det här är i princip i samklang med innehållsanalysens resultat, som 

påvisade att det förekommer en svag ökning per år. Den här svaga ökningen kan ha varit 

liten till den grad att ökningen inte kändes av företagsansvariga som svarade på 
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webbenkäterna.  Webbenkäterna tyder också på att finanskrisen inte var en betydande 

faktor för kommunikationen av CSR. De övriga testerna från innehållsanalysen visar även 

att finanskrisen inte är en påverkande faktor för svenska företags CSR-kommunikationer.  

 

Hur finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

Den stora massan tenderade att svara att finanskrisen inte påverkade deras CSR-

kommunikationer i Sverige. Detta torde också innebära att samtliga kategorier av 

kommunikation av samhälleligt ansvarstagande förhöll sig desamma under finanskrisen. 

Innehållsanalysens resultat påvisade att det förekommer en svag ökning per år. Den här 

svaga ökningen kan ha varit liten till den grad att ökningen inte kändes av för 

företagsansvariga som svarade på webbenkäterna. Det är emellertid totalt tre företag som 

har svarat på frågor om att deras CSR-kommunikationer ändrades under finanskrisen. 

Respondenterna kom från stigen förändrad och ökad CSR-kommunikation. Därvid var 

respondenterna ense om att kommunikationen av det ekonomiska ansvarstagandet förhöll 

sig densamma under finanskrisen. Respondenterna var också överens om att 

kommunikationer av de övriga två samhälleliga ansvarstagandena ökade under 

finanskrisen. Innehållsanalysens resultat pekar på en lägre ökning av kommunikation av 

ekonomiskt ansvarstagande än de övriga ansvarstagandena. Detta kan förklara svaren för 

de respondenter som svarade att kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande inte ökade, 

trots att respondenternas företag ökade de övriga ansvarstagandena. 

 

Varför eller varför inte finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

Temat om intressentteorin fick de högsta värdena, både i den öppna och i den slutna 

huvudfrågan. Detta innebär att Arvidssons (2010) studie fortsatt gällde för företag under 

finanskrisen. Arvidsson (2010) påvisade att trenden för svenska företags CSR-

kommunikationer var på uppåtgående i Sverige under de senaste åren, på grund av att 

primära intressenter efterfrågade CSR-kommunikation i högre grad. Svenska företag tänkte 

generellt sett på de primära intressenterna under finanskrisen, men svenska företag erfor 

dock att de primära intressenterna inte efterfrågade CSR-kommunikation i lika hög grad 

som förut, och därför förändrades inte, alternativt ökade CSR-kommunikationen svagt 

under finanskrisen. Samma resonemang kan göras för legitimitets- och aktieägarteorin. 
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Temat om legitimitetsteorin var i företags åtanke, men CSR-kommunikationen förändrades 

inte, eller svagt ökade, på grund av att svenska företag erfor att samhällets efterfrågan av 

CSR-kommunikation inte ändrades under finanskrisen. Därigenom kunde rykte och 

identitet och därmed legitimitet behållas, utan att signifikant öka CSR-kommunikationen. 

Temat om aktieägarteorin var också i företags tankar under finanskrisen. Svenska företags 

CSR-kommunikationer ändrades dock inte, alternativt svagt ökade, på grund av att svenska 

företag inte ansåg att lönsamheten var hög nog för att signifikant öka på CSR-

kommunikationen, men inte tillräckligt låg för att minska på omfattningen CSR-

kommunikation. Aktiviteterna inom de här temana har i den teoretiska referensramen 

tillskrivits vara för företag att dra ekonomiska fördelar ur affärsmöjligheter. Svenska 

företag har dock sammantaget inte erfarit att sådana affärsmöjligheter har funnits under 

finanskrisen, och således framför allt ökade respondenternas företag inte CSR-

kommunikationerna signifikant under finanskrisen. 

 

Teorin om företags etiska beteenden som förklarade att företag skulle förhålla sig extra 

etiska under finanskrisen, och således kommunicera ut mer CSR under finanskrisen verkar 

inte ha varit i svenska företags tankar under finanskrisen, i och med att ingen 

företagsansvarig nämnde detta tema. Det här förhållandet stämmer överens med 

Arvidssons (2010) argumentationer, som förklarade att svenska företag främst tänker på att 

dra ekonomiska fördelar ur CSR-kommunikation och inte på att förhålla sig etiskt korrekta.  

 

Temat om teorin om investeringsbedömningar gav spridda svar. En del av respondenterna 

ansåg att företags lönsamhet spelade roll, medan andra företag helt förkastade detta 

påstående i den slutna huvudfrågan. Ytterligare fler varken instämde eller förkastade 

påståendet. Tendensen till det generella svaret hamnade dock på värdet 3, i och med att 

typvärdet och medianen var på detsamma värde. Det står klart i webbenkäterna att företags 

lönsamhet inte påverkade företag till att minska åtagandet till CSR-kommunikation, och 

således bortprioriterades CSR-kommunikationen inte fullt ut till den grad att CSR-

kommunikationen minskade. Detta kan ha berott på att de undersökta svenska företagen 

inte kände av finanskrisen i lika hög grad som andra företag i detsamma land, eller företag i 

andra länder, och således kan de undersökta svenska företagen generellt sett inte ha känt av 
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överlevnadsinstinkten som förmedlades i Maslows behovspyramid. Det här förhållandet 

kan ha lett till att en respondent svarade att CSR-kommunikationer inte är kostsamma. En 

annan anledning som kan ha lett till att de undersökta svenska företagen tenderade att inte 

signifikant förändra deras CSR-kommunikationer kan ha berott på att dito företag visar 

tendenser på att ha CSR-kommunikation som en strategisk fråga. CSR-kommunikation 

som en strategisk fråga förklaras närmare i propositionsbildningen, och vidare i slutsatsen. 

Först ut efter denna diskussion är dock hypotesprövningen. 

5.2.6 Hypotesprövning 

Webbenkäterna syftade till att besvara samtliga sex etablerade hypoteser. Härvid räknas 

följaktligen hypotes 1, som syftade till att besvara om finanskrisen påverkade svenska 

företags CSR-kommunikationer, och hypotes 2, som syftade till att besvara hur 

finanskrisen påverkade CSR-kommunikationen under finanskrisen i Sverige. Hypoteserna 

3 till 7 syftade därförutom att besvara syftet varför eller varför inte finanskrisen påverkade 

svenska företags CSR-kommunikationer i Sverige. Det ska stressas fram att studien inte har 

fått ett tillfredsställande antalet svar från företagsansvariga, och studien har de facto inte 

ens fått ett tillfredsställande svar för att kunna använda sig av annat utöver univariata 

analyser (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Det är på grund av detta som studien inte 

använder sig av bivariat analys eller regressionsanalys när det kommer till studiens 

webbenkäter. Studien kan således bara svara på att det finns tendenser mot en 

sambandsriktning, med hänsyn till den univariata analysen som utfördes ovan.  

Om finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

H1a: Det finns ett positivt samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-

kommunikationer 

H1b: Det finns ett negativt samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-

kommunikationer 

 

H1a hypotiserade att CSR-kommunikationen kan ha ökat under finanskrisen, medan H1b 

hypotiserade att CSR-kommunikationen kan ha minskat under finanskrisen. 

Webbenkäterna fick svar från 24 respondenter. Därvid svarade tre av 24 respondenter att 

CSR-kommunikationen hade ändrats under finanskrisen. De här tre respondenterna svarade 
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att deras CSR-kommunikationer hade ökat under finanskrisen. Det ska skrivas att fråga 4 

var som en sorts kontrollfråga till fråga 2, i och med att fråga 4 frågade i vilken riktning 

som förändringen skedde, medan fråga 2 frågade om en förändring av företags CSR-

kommunikation har skett eller inte skett under finanskrisen. Respondenter skulle inte svara 

Vet ej i fråga 4, för att i fråga 2 påvisa reliabilitet. Om respondenter däremot skulle svara 

Vet ej skulle respondenter ha svarat att CSR-kommunikationen har förändrats, men inte 

vetat i vilken riktning förändringen har skett. Detta förefaller ologiskt, i och med att 

respondenter borde veta riktningen av en förändring, om respondenterna vet att CSR-

kommunikationen har förändrats. Den andra frågan skulle således inte vara reliabel, om 

respondenter skulle ha svarat Vet ej på fråga 4. Det ska skrivas att fråga 4 sköttes på ett bra 

sätt av respondenterna, i och med att samtliga respondenter svarade att CSR-

kommunikationen ökade under finanskrisen. 

 

Alltsamman taget vidhöll en övervägande del respondenter att deras CSR-

kommunikationer inte förändrades under finanskrisen, i och med att hela 16 av 24 

respondenter svarade på detta sätt. Därförutom svarade bara tre av 24 respondenter att 

CSR-kommunikationen förändrades och ökades under finanskrisen. Observerbart är att 

ingen respondent svarade att CSR-kommunikationen minskade. De här siffrorna visar 

således en klar tendens att svenska företags CSR-kommunikationer inte förändrades under 

finanskrisen.  

 

Fråga 7 ställdes till de respondenter som antingen svarade att CSR-kommunikationen 

förändrades eller inte förändrades under finanskrisen. Den här frågan hade som syfte att 

besvara om förändringen eller icke-förändringen av CSR-kommunikationen var på grund 

av finanskrisen. Typvärdet och medianen hamnade härvid totalt sett, men även över 

samtliga stigar på värdet 1, vilket motsvarar Tar helt avstånd. Respondenterna svarade 

därmed inte Instämmer delvis eller Instämmer helt. Detta innebär att respondenterna är 

ense om att finanskrisen inte påverkade deras CSR-kommunikationer i Sverige. 

Respondenters svar påvisar en tendens att både H1a och H1b kan förkastas. Svenska 

företag visar i och med denna studies webbenkäter att CSR-kommunikationen i Sverige 

inte ökade under finanskrisen, samtidigt som att detta inte heller berodde på finanskrisen. 
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Med andra ord spelade finanskrisen ingen signifikant roll i svenska företags CSR-

kommunikationer. Den här tendensen till resultat stämmer överens med denna studies 

innehållsanalys, i och med att innehållsanalysen har visat att det har skett en insignifikant 

ökning av svenska företags CSR-kommunikationer under finanskrisen, och att ökningen 

därmed inte kan förknippas med finanskrisen. På det viset är webbenkäterna reliabla i så 

hög utsträckning som svaren sträcker sig. Det är dock imperativt att nämna att 

webbenkäternas svar bör tas med en stor nypa salt, i och med att webbenkäterna bara kan 

påvisa en tendens mot ett generellt svar. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

Hur finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

H2a: Det finns ett negativt samband mellan finanskrisen och svenska företags 

kommunikationer av det ekonomiska ansvarstagandet 

H2b: Det finns ett positivt samband mellan finanskrisen och svenska företags 

kommunikationer av det miljömässiga ansvarstagandet 

H2c: Det finns ett positivt samband mellan finanskrisen och svenska företags 

kommunikationer av det sociala ansvarstagandet 

 

Frågor om hur finanskrisen har påverkat CSR-kommunikationer i Sverige har enbart 

frågats till företagsansvariga som har angivit att CSR-kommunikationen förändrades under 

finanskrisen, i och med att övriga respondenter har svarat antingen att CSR-

kommunikationen inte förändrades, alternativt att respondenter inte visste om att CSR-

kommunikationer har förändrats eller förhållit sig densamma under finanskrisen.  

 

Det är totalt tre företag som har svarat på frågor som rör hur finanskrisen påverkade CSR-

kommunikationer i Sverige. Respondenterna därvid svarade att det ekonomiska 

ansvarstagandet förhöll sig densamma under finanskrisen, medan samma respondenter 

svarade att de två resterande samhälleliga ansvarstagandena ökade under finanskrisen. De 

här respondenterna var dock förhållandevis få, relativt sett respondenterna som svarade att 

CSR-kommunikationerna inte förändrades under finanskrisen. Detta innebär således att 

kategorier av kommunikationer av de samhälleliga ansvarstagandena inte heller 
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förändrades under finanskrisen, och således tenderar svaren i webbenkäterna att förkasta 

samtliga hypoteser under H2.  

 

Innehållsanalysen visar att detta resultat också är reliabelt, eftersom innehållsanalysen visar 

att svenska företags CSR-kommunikationer under finanskrisen i relation till övriga år inte 

är signifikant skilda från varandra. Vidare tyder även innehållsanalysen på en svag årlig 

ökning. Webbenkätens resultat bör dock analyseras med försiktighet, i och med att 

webbenkäterna enbart kan påvisa en tendens mot ett generellt svar av företagsansvariga. 

 

Varför eller varför inte finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

Legitimitet och CSR-kommunikation under finanskrisen 

H3a: Det finns ett positivt samband mellan samhällets efterfrågan av CSR-kommunikation 

under finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer 

H3b: Samhällets oförändrade efterfrågan under finanskrisen innebär att inget samband 

återfinns mellan finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer 

 

Med grund i legitimitetsteorin etablerade den teoretiska referensramen att företag utförde 

aktiviteter som önskades av samhället. Där inkluderad var företags CSR-kommunikationer. 

Anledningarna till att CSR-kommunikation kunde tillskrivas till denna teori berodde på ett 

behov av att förstärka eller bibehålla rykte och legitimitet. Detta behövdes under 

finanskrisen, i och med att företags rykte och förtroende fick sig en ordentlig törn, på grund 

av skandalerna som uppdagades. Därigenom kom Giannarakis och Theotokas (2011) fram 

till att företag ökade sina CSR-kommunikationer under finanskrisen som ett sätt att bygga 

upp förlorat förtroende. Detta berodde på att ett gott rykte kunde göra att företag klarade 

sig undan bättre från en ekonomisk kris än de företag som har ett dåligt rykte. Den här 

diskussionen ledde fram till H3a, som hypotiserade fram att det finns ett positivt samband 

mellan samhällets efterfrågan av CSR-kommunikation under finanskrisen och svenska 

företags CSR-kommunikationer.  

 

Observera att det fanns ytterligare en hypotes inom samma teori. H3b förmedlade fram att 

företags CSR-kommunikationer inte behövde förändras under finanskrisen, på grund av att 
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svenska företag kan ha upplevt att samhället inte krävde mer eller mindre CSR-

kommunikation under finanskrisen. 

 

Totalt sett nämnde 18,75 procent av antalet svarande temat om legitimitetsteorin i den 

öppna frågan. Därvid fanns inget typvärde, en median på 3,5 och en variationsbredd mellan 

3 och 4. De slutna frågorna hade ett typvärde på 5 och en median på 4. Webbenkäterna har 

således totalt sett påvisat en tendens att företags strävan efter legitimitet spelade roll under 

finanskrisen, i och med värden på över 3, både i de öppna frågorna och i de slutna frågorna.  

 

Det fanns bara en respondent som kom från stigen förändrad och ökad CSR-

kommunikation, och som nämnde temat om legitimitetsteorin. Den här enskilda 

respondenten svarade Instämmer delvis, vilket motsvarade ett värde på 4. I den slutna 

huvudfrågan har tre respondenter kommit från stigen förändrad och ökad CSR-

kommunikation. Härvid fanns inget typvärde, i och med att samtliga respondenter uppgav 

olika svar. Medianen hamnade dock på 4 och svaret Instämmer delvis. De öppna och slutna 

frågorna gav följaktligen samma resultat, och således har reliabilitet (= tillförlitlig data) 

fåtts från respondenterna. Svaren visar att det finns en tendens för att ett positivt samband 

finns mellan samhällets efterfrågan av CSR-kommunikation under finanskrisen och 

svenska företags CSR-kommunikationer för de företag som förändrade och ökade sina 

CSR-kommunikationer. Detta är dock enbart ett generellt svar för de som förändrade och 

ökade sina CSR-kommunikationer under finanskrisen, och påvisar således inte ett generellt 

svar för samtliga företag. Ett generellt svar fås därmed från de respondenter som kom från 

stigen inte förändrad CSR-kommunikation. 

 

I den öppna huvudfrågan har studien bara fått tag på en respondent från stigen inte 

förändrad CSR-kommunikation. Respondenten svarade Vet ej, och således kan reliabiliteten 

inte mätas mot den slutna huvudfrågan.  Den slutna huvudfrågan har emellertid påvisat att 

företags legitimitet spelade stor roll för varför CSR-kommunikationer inte förändrades 

under finanskrisen, i och med ett typvärde på 5 och en median på 4,5. Alltsamman taget 

visar samtliga svar härvid på en tendens att H3a kan förkastas och H3b kan accepteras. 

Med andra ord innebär samhällets oförändrade efterfrågan under finanskrisen att inget 



148 

 

samband återfinns mellan finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer. Detta 

gäller även generellt sett, i och med att den övervägande delen av respondenter kommer 

från stigen inte förändrad CSR-kommunikation. Observera dock att resultatet och 

reliabiliteten bör tas med en stor nypa salt, i och med att webbenkäterna inte har fått ett 

tillförlitligt antal svar (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). 

 

Intressenter och CSR-kommunikation under finanskrisen 

H4a: Det finns ett positivt samband mellan primära intressenters efterfrågan av CSR-

kommunikation under finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer 

H4b: Företagens primära intressenters oförändrade efterfrågan under finanskrisen 

innebär att inget samband återfinns mellan finanskrisen och svenska företags CSR-

kommunikationer 

 

Enligt intressentteorin var primära intressenters förväntningar och efterfrågan av viktighet 

för företag när det kom till företags CSR-kommunikationer. Den teoretiska referensramen 

etablerade att primära intressenter var mer bekymrade över företags finansiella resultat 

under kristider. Därmed kunde CSR-kommunikation användas som ett redskap för att 

minska intressenters oro (Mia & Al-Mamun 2011), men CSR-kommunikation kunde också 

användas för att intala primära intressenter att CSR-kommunikation ger företag långsiktiga 

konkurrensfördelar, alternativt att dra bort uppmärksamheten från svaga finansiella resultat 

(Branco & Rodrigues 2008; Reverte 2009). Alltsamman taget ledde denna diskussion till 

att förklara att företags CSR-kommunikationer är mer efterfrågade än före finanskrisen, på 

grund av de negativa konsekvenserna som en finanskris innebär. Den här diskussionen 

ledde också fram till H5a, som hypotiserade att det finns ett positivt samband mellan 

primära intressenters efterfrågan av CSR-kommunikation under finanskrisen och svenska 

företags CSR-kommunikationer. 

 

I den teoretiska referensramen fanns också en diskussion som förklarade att svenska 

företags CSR-kommunikationer inte skulle påverkas, om företagens primära intressenter 

inte skulle kräva en förändring. Den här diskussionen ledde fram till H4b, som 

hypotiserade att företagens primära intressenters oförändrade efterfrågan under 
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finanskrisen skulle innebära att det inte fanns ett samband mellan finanskrisen och svenska 

företags CSR-kommunikationer. 

 

Totalt sett nämnde 25 procent av antalet svarande temat om intressentteorin i den öppna 

frågan. Ett typvärde uppgavs på 99, och en median ficks på siffran 4. De slutna frågorna 

hade ett typvärde på 5 och en median på 5. Webbenkäterna har således totalt sett påvisat en 

tendens att svenska företags primära intressenter spelade roll under finanskrisen, i och med 

värden på över 3, både i de öppna frågorna och i de slutna frågorna.  

 

I den öppna huvudfrågan kom tre respondenter från stigen förändrad och ökad CSR-

kommunikation. Typvärdet och medianen hamnade på 4, på grund av att två respondenter 

svarade Instämmer delvis, och en respondent svarade Vet ej. När det kom till den slutna 

huvudfrågan hamnade typvärdet och medianen på 5, av de anledningarna att två 

respondenter svarade Instämmer helt och en respondent svarade Instämmer delvis. 

Webbenkäterna har således påvisat en tendens att svenska företags primära intressenter 

spelade roll under finanskrisen för de företag som förändrade och ökade sina CSR-

kommunikationer under finanskrisen, i och med värden på över 3, både i de öppna frågorna 

och i de slutna frågorna. Detta är dock enbart ett generellt svar för de som förändrade och 

ökade sina CSR-kommunikationer under finanskrisen, och påvisar således inte ett generellt 

svar för samtliga företag. Ett generellt svar fås från de respondenter som kom från stigen 

inte förändrad CSR-kommunikation. 

 

Den öppna huvudfrågan från respondenterna som kom från stigen inte förändrad CSR-

kommunikation inbringade ett typvärde och median på 5, med en variationsbredd mellan 4 

och 5, i och med att en respondent svarade Instämmer delvis och två respondenter svarade 

Instämmer helt.  I den slutna huvudfrågan kom tolv respondenter från stigen inte förändrad 

CSR-kommunikation. Typvärdet och medianen hamnade på 5, med en variationsbredd 

mellan 3 och 5. Alltsamman taget innebär samtliga svar härvid på en tendens att H4a kan 

förkastas och H4b kan accepteras. Med andra ord visar primära intressenters oförändrade 

efterfrågan under finanskrisen att inget samband återfinns mellan finanskrisen och svenska 

företags CSR-kommunikationer. Detta gäller även generellt sett, i och med att den 
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övervägande delen respondenter kommer från stigen inte förändrad CSR-kommunikation. 

Observera dock att resultatet härvid inte är tillförlitlig, i och med att svarsfrekvensen är för 

låg för att generellt påvisa ett samband (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). 

 

Lönsamhet med CSR-kommunikation och CSR-kommunikation under finanskrisen 

H5a: På grund av lönsamheten med CSR-kommunikation finns ett positivt samband mellan 

finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer 

H5b: På grund av den låga lönsamheten med CSR-kommunikation finns ett negativt 

samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer 

H5c: På grund av att lönsamheten inte var tillräcklig hög eller låg nog för att förändra 

CSR-kommunikation finns inget samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-

kommunikationer 

 

De här hypoteserna grundades i aktieägarteorin, som förmedlade att det enda samhälleliga 

ansvaret som ett företag behövde åta sig var att förbättra aktieägarnas ställning (Friedman 

1970). Detta innebar att företag anses som separerade från samhället, och verkar därför 

istället enbart för aktieägares intressen, i och med att aktieägare är beslutsfattare och 

företags främsta intressenter (Freeman & Reed 1983). I den teoretiska referensramen var 

det skrivet att aktieägarna främst är förknippade med att lönsamhetsmässigt sett få ut det 

mesta av deras ägda företag, och således skulle CSR-kommunikation enbart tillåtas i 

företag om aktieägarna anser att det är lönsamt med CSR-kommunikation. Detta ledde 

fram till H5a, som hypotiserade att det finns ett positivt samband mellan finanskrisen och 

svenska företags CSR-kommunikationer på grund av lönsamheten med CSR-

kommunikation. 

 

I samma sektion fanns dock en annan diskussion, som hypotiserade för det motsatta 

sambandet.  H5b hypotiserade att det finns ett negativt samband mellan finanskrisen och 

svenska företags CSR-kommunikationer på grund av den låga lönsamheten med CSR-

kommunikation. Med andra ord kan aktieägare och företags beslutsfattare komma att 

undanbeda CSR-kommunikation, av den anledningen att CSR-kommunikation inte anses 

bidra till hög lönsamhet. 
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Svenska företag kan dock också komma att inte förändra CSR-kommunikationerna på 

grund av att företags aktieägare och beslutsfattare inte anser att lönsamheten är tillräcklig 

hög eller låg nog att förändra svenska företags CSR-kommunikationer. Detta gav H5c, som 

hypotiserade att det inte finns ett samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-

kommunikationer, på grund av att lönsamheten inte var tillräckligt hög eller låg nog till att 

förändra CSR-kommunikationen. 

 

Temat om aktieägarteorin nämndes totalt sett bara en gång i den öppna frågan. 

Respondenten som nämnde detta tema kom från stigen inte förändrad CSR-

kommunikation, och svarade Vet ej. Reliabiliteten kan således inte räknas ut. De slutna 

frågorna hade dock totalt sett inget typvärde, men väl en median på 3,5. Variationsbredden 

var mellan 2 och 5. De respondenter som faktiskt svarade visade således tendensen att 

aktieägarna spelade roll i Sverige när det kom till kommunikationer av CSR under 

finanskrisen. Webbenkäterna har således totalt sett påvisat en tendens att företags strävan 

efter lönsamhet spelade roll under finanskrisen, i och med värden på över 3, både i de 

öppna frågorna och i de slutna frågorna.  

 

I den slutna frågan kom tre av respondenterna från stigen förändrad och ökad CSR-

kommunikation. Typvärdet och medianen hamnade på 4. Samtliga respondenter svarade 

härvid Instämmer till viss del. Webbenkäterna har således påvisat en tendens att 

lönsamheten med CSR-kommunikation spelade roll under finanskrisen för de företag som 

förändrade och ökade sin CSR-kommunikation under finanskrisen, i och med värden på 

över 3 i den slutna huvudfrågan. Svaren härvid har dock ingen reliabilitet, av den orsaken 

att värden inte har fåtts fram via den öppna huvudfrågan, som kontrollerade reliabiliteten 

för den slutna huvudfrågan. Detta är en tendens till ett generellt svar för de som förändrade 

och ökade sina CSR-kommunikationer under finanskrisen, och påvisar således inte en 

tendens till ett generellt svar för samtliga företag. En tendens till ett generellt svar fås från 

de respondenter som kom från stigen inte förändrad CSR-kommunikation. 

 

Ingen respondent från stigen inte förändrad CSR-kommunikation nämnde temat om 

aktieägarteorin i den öppna huvudfrågan, varför det inte går att mäta reliabiliteten för den 
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slutna huvudfrågan. I den slutna huvudfrågan kom tolv av respondenterna från stigen inte 

förändrad CSR-kommunikation, och den här gruppen svarade till den grad att ett typvärde 

hamnade på 99, av den anledningen att fem respondenter svarade Vet ej. Innebärande därav 

visste inte eller ville den största andelen inte beblanda sig med påståendet om att CSR-

kommunikationen användes för lönsamhetens skull eller inte användes för att det inte 

längre ansågs vara lönsamt under finanskrisen. Medianen hamnade på 3. Detta beror på 

variationsbredden som var mellan 2 och 5, därvid fyra respondenter svarade Varken 

instämmer eller tar avstånd, medan en respondent svarade Instämmer till viss del och två 

respondenter svarade Instämmer helt. Alltsamman taget innebär samtliga svar härvid att 

resultatet inte kan svara på hypoteserna, eftersom medianen hamnar på tre och typvärdet på 

99. Därmed kan studien inte få fram ett resultat när det kommer till lönsamheten med CSR. 

Observera dock att resultatet bör tas med en stor nypa salt, i och med att webbenkäterna 

inte har fått ett tillförlitligt antal svar, och således kan ett generellt samband inte påvisas 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009).  

 

Företags lönsamheter och CSR-kommunikation under finanskrisen 

H6a: Det finns ett positivt samband mellan svenska företags lönsamheter under och på 

grund av finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer 

H6b: På grund av att finanskrisen inte påverkade lönsamheten av svenska företag markant 

finns det inget samband mellan finanskris och svenska företags CSR-kommunikationer 

 

Den teoretiska referensramen vidareutvecklade Maslows behovspyramid, och placerade 

detta begrepp med teorin om investeringsbedömningar. Därvid skrevs det att företag 

tenderar att tillgodose sina primära behov innan det att sekundära behov tillgodoses, i och 

med att primära behov är de behov som behövs för att kunna överleva. Därefter beskrevs 

ett argument från Karaibrahimoglu (2010), som förklarade att CSR-kommunikation 

generellt sett kan ge lägre avkastning än andra åtaganden som är mer anknutna till företags 

kärnverksamhet.  Zhang, Huang och Tang (2011) har sedermera förklarat att tilltänkta 

investeringar inte kan tillgodoses på en och samma gång, beroende av att företag har 

ändliga resurser. Det förklarades således att företag behöver prioritera en optimal 

kombination av tillgängliga åtaganden. Den teoretiska referensramen konstaterade att detta 
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förhållande inte minst kunde visas i svåra ekonomiska tider. (Karaibrahimoglu 2010; 

Njoroge 2009; Quelch & Jocz 2009, se Selvi, Wagner & Türel 2010) Därvid har 

Karaibrahimoglu (2010) konstaterat att företag agerar mer konservativt och defensivt under 

finanskriser. Den här diskussionen ledde sedermera fram till H6a, som hypotiserade att det 

finns ett positivt samband mellan svenska företags lönsamheter under finanskrisen och 

svenska företags CSR-kommunikationer. 

 

Om företags lönsamheter dock inte påverkas väldigt starkt av finanskrisen, eller om 

företags CSR-kommunikationer kan utföras även om det inte är en del av 

kärnverksamheten har det i den teoretiska referensramen hypotiserats att det inte finns ett 

samband mellan finanskris och CSR-kommunikation. 

 

Temat om teorin om investeringsbedömningar uppgavs enbart av en respondent i den 

öppna huvudfrågan. Den här respondenten uppgav värdet 5 och Instämmer helt. De slutna 

frågorna hade totalt sett ett typvärde och en median på 3. Variationsbredden var emellertid 

mellan 1 och 5, vilket medförde den största spridningen i webbenkäterna. Härvid har 

webbenkäterna således totalt sett påvisat att det inte finns en tendens mot ett samband, 

vilket innebär att företags lönsamheter generellt sett inte spelade roll under finanskrisen, 

sett till företags CSR-kommunikationer. Observera dock att resultatet härvid inte är 

tillförlitlig, i och med att svarsfrekvensen är för låg för att generellt påvisa ett samband. 

Dessutom är reliabiliteten låg, av de orsakerna att den öppna huvudfrågan gav ett värde på 

5 och den slutna huvudfrågan gav ett värde på 3 (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). 

 

Respondenter som kom från stigen förändrad och ökad CSR-kommunikation nämnde inte 

temat teorin om investeringsbedömningar i den öppna frågan. Det finns således ingen 

reliabilitet, i och med att värden på kontrollfrågan saknas. I den slutna huvudfrågan svarade 

emellertid tre respondenter. Samtliga respondenter svarade Instämmer till viss del, och 

följaktligen var typvärdet och medianen på 4. Webbenkäterna har således påvisat en 

tendens att företags lönsamhet spelade roll under finanskrisen för de företag som 

förändrade och ökade sin CSR-kommunikation under finanskrisen, i och med värden på 

över 3 i de slutna frågorna. Detta är dock enbart ett generellt svar för de som förändrade 
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och ökade sina CSR-kommunikationer under finanskrisen, och påvisar således inte ett 

generellt svar för samtliga företag. Ett generellt svar fås från de respondenter som kom från 

stigen inte förändrad CSR-kommunikation. 

 

Enbart en respondent som kom från stigen inte förändrad CSR-kommunikation nämnde 

temat teorin om investeringsbedömningar. Den här respondenten uppgav ett värde på 5, 

och svarade således Instämmer helt. I de slutna frågorna svarade respondenterna som kom 

från stigen inte förändrad CSR-kommunikation till den grad att typvärdet och medianen 

hamnade på 3. Variationsbredden var mellan 1 till 5. En respondent svarade Tar helt 

avstånd, medan en annan respondent svarade Tar delvis avstånd. Sex respondenter svarade 

Varken instämmer eller tar avstånd. Därförutom svarade en respondent Instämmer till viss 

del, och en annan respondent svarade Instämmer helt. Webbenkäterna har således inte gett 

reliabilitet utifrån kontrollfrågorna.  Inte heller har den slutna huvudfrågan gett ett svar som 

kan analyseras, i och med att värdet 3 varken kan bevisa eller motbevisa att ett samband 

föreligger eller inte föreligger. Studien kan dock förkasta H6a, på så sätt att 

företagslönsamheten inte spelade roll för CSR-kommunikationen under finanskrisen, men 

studien kan inte acceptera eller förkasta H6b, i och med värdet 3 i den slutna huvudfrågan. 

5.2.7 Propositionsbildning 

Det här kapitlet syftar till propositionsbildning utifrån den öppna huvudfrågan, som 

användes i webbenkäterna. Observera att propositioner enbart bildas om ett tema har över 

ett svar i den öppna huvudfrågan och inte finns med som tema i den slutna huvudfrågan 

eller som i övrigt kan analyseras på andra sätt i webbenkäterna. Det var ett tema som inte 

fanns med i den teoretiska referensramen, och som stod ut extra mycket i den öppna 

huvudfrågan. Temat handlade om CSR-kommunikation som en strategisk fråga. 

Nedanstående text diskuterar detta tema. 

 

Strategisk CSR-kommunikation är ingående i företags kärnverksamhet, och är annorlunda 

från övrig CSR-kommunikation, som inte är en del av företags kärnverksamhet. Porter och 

Kramer (2006) berör att företags CSR-kommunikation huvudsakligen är av det sistnämnda 

slaget, varför företags CSR-kommunikationer är en frikopplad del från ett företags kärna, 
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på så sätt att företags CSR-kommunikationer i stora delar är bestående av nästintill 

värdelösa anekdoter som inte beskriver mycket. Exempelvis är filantropiska initiativ 

huvudsakligen beskrivna i likvida medel, men nästan aldrig i termer av viktiga effekter som 

de filantropiska initiativen kan bidra till för samhället. Därutöver är kommunikationer av 

prestationsmål för åtagna initiativ ännu ovanligare. Den här sortens CSR-kommunikation 

är därmed sannerligen inte en del av företags kärnverksamhet, i och med att en kärnfråga 

debatteras friskt inom företag och förmedlas ut till företags intressenter.  

 

I denna studies bakgrund har det nämnts att CSR-kommunikation är uppdelat i två läger, på 

grund av att det finns proponenter för och opponenter mot CSR-kommunikation. 

Förespråkare av CSR-kommunikation hävdar att fenomenet i slutändan bidrar till 

lönsamma fördelar och högre vinster för företag. Motståndare till CSR-kommunikation gör 

sig dock gällande att CSR-kommunikation inte kan bidra till ett företag finansiellt, av den 

orsaken att kostnaderna överstiger fördelarna. (Selvi, Wagner & Türel 2010) En 

uppstånden debatt har därigenom uppkommit, på grund av att CSR-kommunikation inte ger 

en direkt och uppenbar vinst (Joyner, Payne & Raiborn 2002).  

 

Den här studiens problemdiskussion och teoretiska referensram har beskrivit Maslows 

behovspyramid samt teorin om investeringsbedömningar. Maslows behovspyramid 

förmedlade att företag tenderar att tillgodose sina primära behov först. Sekundära behov 

ansågs dock inte vara lika viktiga, och således bortprioriteras sekundära behov om de 

primära behoven inte kan tillgodoses på ett bra sätt. (Yelkikalan & Köse 2012) Det var 

därvid som det ponerades att företags CSR-kommunikationer kunde prioriteras bort under 

finanskrisen. Teorin om investeringsbedömningar utvecklade detta resonemang vidare med 

att påpeka att företag kan ha prioriterat bort CSR-kommunikation under finanskrisen, om 

företag var kortsiktigt vinstmaximerande, i och med att CSR-kommunikation generellt sett 

ger osynliga och eventuellt lägre avkastningar än andra åtaganden. Detta gällde dock 

huvudsakligen de investeringar som inte tillhörde kärnverksamheten. (Karaibrahimoglu 

2010)  
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Strategisk CSR-kommunikation är raka motsatsen till ovannämnd sorts CSR-

kommunikation. Detta beror på att strategisk CSR-kommunikation är långsiktig av sig, 

beroende på att strategisk CSR-kommunikation är en del av kärnverksamheten. Strategisk 

CSR-kommunikation är således inrotad i ett företags strategier och därigenom företags 

verksamheter, och är svår att kortsiktigt få bort. (Porter & Kramer 2006) Den här sortens 

CSR-kommunikation kan kopplas till tendensen som svenska företag har uppvisat i denna 

studies webbenkäter, i och med att 25 procent av antalet respondenter i den öppna 

huvudfrågan nämnde att de har CSR-kommunikation som en strategisk fråga. Samtliga som 

uppgav värde i den öppna huvudfrågan gav detta tema dessutom ett värde på 5, vilket 

innebär att företagsansvariga Instämmer helt i att den strategiska frågan förklarar varför 

eller varför inte företag kommunicerade ut CSR under finanskrisen. En respondent som 

uppgav värde i den öppna huvudfrågan kom från stigen förändrad och ökad CSR-

kommunikation. De resterande fyra respondenterna som uppgav värde i den öppna 

huvudfrågan kom från stigen inte förändrad CSR-kommunikation. Alltsamman taget är den 

strategiska frågan generellt sett relativ viktig för respondenter som svarade på denna 

studies webbenkäter.  

 

Ovannämnd diskussion har fått fram att tendensen för CSR-kommunikation i Sverige visar 

att svenska företags CSR-kommunikationer inte minskar, på grund av att svenska företag 

har CSR-kommunikation som en strategisk fråga. Detta innebär att CSR-kommunikation är 

inbäddad i företags långsiktiga strategier. Den här diskussionen stämmer överens med 

Agrawal och Dharwals (2012) argumentation om att finanskrisen har minimal inverkan på 

företags CSR-kommunikationer, om företags CSR-kommunikationer är av strategisk vikt i 

företagen. Diskussionen leder fram till proposition 1. 

 

P1: På grund av att CSR-kommunikation är av strategisk fråga finns inget negativt 

samband mellan finanskrisen och svenska företags CSR-kommunikationer  
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6 Slutsats 

Kapitlet inleds med studiens syfte och en sammanfattning av de tillvägagångssätt som har 

använts för att uppfylla syftet. Resultaten från den empiriska analysen och de slutsatser 

som kan dras av studien presenteras därefter. Avslutningsvis diskuteras implikationerna av 

studien, varefter förslag till fortsatt forskning ges. 

6.1 Slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka om och hur och varför eller varför inte finanskrisen har 

påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, genom att fokusera på indikatorer för CSR och 

ställa frågor till företagsansvariga. Studien har använt sig av två tillvägagångssätt för att 

besvara syftet. Tillvägagångssätten har varit innehållsanalys och webbenkäter. Notera att 

webbenkäter är ett komplement till innehållsanalysen, på så sätt att båda besvarar om och 

hur finanskrisen påverkar CSR-kommunikationer i Sverige. Webbenkäter har emellertid 

varit ett verktyg som direkt har kunnat besvara varför eller varför inte finanskrisen 

påverkade CSR-kommunikationer i Sverige.  

 

Innehållsanalys på företags årsredovisningar och årsredovisningars bihang har utförts, för 

att besvara och generalisera om och hur finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i 

Sverige. Detta har kunnat göras genom att studera företag i Stockholmsbörsens Large Cap 

och Mid Cap. Anledningen till att studien enbart studerade Large Cap och Mid Cap 

berodde på att det skulle ta för lång tid att studera ytterligare fler företag. Branco och 

Rodrigues (2008) har emellertid kommit fram till att CSR-kommunikation har en positiv 

lutning, vilket innebär att större företag kommunicerar ut mer CSR än mindre företag. Det 

argumenterades således för att företag inom Large Cap och Mid Cap var det bästa urvalet 

sett till studiens resurser. Innehållsanalysen har kunnat studera 104 av 126 företag 

verkandes i Stockholmsbörsens Large Cap och Mid Cap. Det förekom således ett bortfall 

på 22 företag vid innehållsanalysen.  
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Webbenkäter har sedermera använts för att besvara tendenser kring om och hur och varför 

eller varför inte finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige. Studien skickade 

ut webbenkäter till samtliga företags CSR-managers eller managers för investerarrelationer. 

Webbenkäterna skickades dock ut till företags informationscentraler, om dito managers 

inte fanns tillgängliga. Insamlade svar har kunnat analyseras utifrån 24 respondenter. Detta 

medförde således ett bortfall på 102 stycken respondenter, varför enbart tendensen till en 

sambandsriktning har kunnat påvisas. Det är emellertid imperativt att nämna att 

webbenkäternas svar bör tas med en stor nypa salt. Detta beror på att webbenkäterna bara 

kan påvisa en tendens mot ett generellt svar. På det viset är webbenkäterna reliabla i så hög 

utsträckning som svaren sträcker sig. 

 

Om finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

Tidigare forskning i andra länder har påvisat ökad och minskad, men även oförändrad 

CSR-kommunikation under finanskrisen. Den här studiens innehållsanalys påvisade ingen 

förändring av svenska företags CSR-kommunikationer i Sverige under finanskrisen i 

relation till övriga inkluderade år. Svenska företags CSR-kommunikationer var dock 

signifikant mer omfattande under finanskrisen i relation till åren innan finanskrisen. 

Ökningen var emellertid i princip lika omfattande och signifikant även efter finanskrisen. 

Slutsatsen att finanskrisen är en påverkande faktor kan således inte dras. Finanskrisen 

kunde därmed inte förklaras vara en signifikant bidragande faktor till ökningen av svenska 

företags CSR-kommunikationer under finanskrisen. Detta har kunnat ses efter att ha 

studerat kvantiteten CSR-kommunikation samt förändringen av kvantiteten CSR-

kommunikation i Sverige. Förändringen av CSR-kommunikation var signifikant större 

under finanskrisen i relation till förändringen i perioden 2007 till 2008. Finanskrisen kunde 

dock inte pekas ut som den bidragande faktorn, eftersom förändringen i princip var lika 

stor mellan åren 2006 och 2007. 

 

Webbenkäterna visade tendenser till detsamma resultat i relation till innehållsanalysens 

regressionsanalys samt t-test mellan åren under finanskrisen i jämförelse med övriga år. 16 

av 24 respondenter svarade att deras företags CSR-kommunikationer inte förändrades 

under finanskrisen. Därförutom svarade bara tre av 24 respondenter att CSR-
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kommunikation förändrades och ökades under finanskrisen. Ingen respondent svarade att 

CSR-kommunikation minskade. De här siffrorna visar således en klar tendens på att 

respondenterna har upplevt att deras företags CSR-kommunikationer inte förändrades 

under finanskrisen.  

 

En huvudfråga i webbenkäterna syftade till att besvara om finanskrisen påverkade företags 

beslut att antingen förändra eller inte förändra CSR-kommunikationen under finanskrisen. 

Resultatet visade totalt sett, men också för de respondenter som förändrade och ökade 

CSR-kommunikationerna och inte förändrade CSR-kommunikationerna en tendens att 

företag inte påverkades av finanskrisen. Med andra ord spelade finanskrisen ingen 

signifikant roll i svenska företags CSR-kommunikationer. Den här tendensen till resultat 

stämmer överens med denna studies innehållsanalys, i och med att innehållsanalysen har 

visat att ökningen från åren innan till åren under finanskrisen inte kan förknippas med 

finanskrisen. Det har även visats att kvantiteten samt förändringen av CSR-kommunikation 

under finanskrisen inte är signifikant skilt från de övriga åren tillsammans. 

 

Hur finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

Hur finanskrisen har påverkat CSR-kommunikationer har inte studerats tidigare. Faktumet 

att finanskrisen inte påverkade svenska företags CSR-kommunikationer i sin helhet 

återfanns dock generellt sett även när det kom till respektive kategori för kommunikation 

av samhälleligt ansvarstagande. Det var endast när studier kring förändringen av CSR-

kommunikation under finanskrisen (= 2008 till 2009) relativt sett förändringen upp till 

finanskrisens år (= 2007 till 2008) som ett signifikant samband hittades för total CSR-

kommunikation samt kommunikation av miljömässigt ansvarstagande. Liknande stora 

förändringar återfanns dock även under tidigare år (= 2006 till 2007), varför slutsatsen blir 

att finanskrisen inte nödvändigtvis är den påverkande faktorn. Tillsammans med övriga 

tester och analyser tycks finanskrisen inte ha varit en stor bidragande faktor till den relativt 

stora förändringen mellan 2008 och 2009.  

 

När sektorerna undersöktes var för sig visade resultatet och analysen att svenska företag 

inom sektorn Ekonomi ökade kommunikationen av deras miljömässiga ansvarstaganden, 
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medan svenska företag inom sektorn Konsumenttjänster ökade kommunikationen av deras 

sociala ansvarstaganden under finanskrisen i jämförelse med vad som var fallet innan 

finanskrisen. Observera att det förekom en insignifikant ökning från under till efter 

finanskrisen. Den insignifikanta ökningen efter finanskrisen tyder på att kommunikation av 

miljömässigt ansvarstagande för företag inom Ekonomi samt socialt ansvarstagande för 

företag inom Konsumenttjänster har ett samband med åren under finanskrisen. 

Innehållsanalysens slutsatser förstärks i och med att webbenkäternas respondenter svarade 

att finanskrisen inte var en bidragande faktor.  

 

Varför eller varför inte finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige 

Tidigare forskning har kommit fram till att rykte och identitet och därmed legitimitet 

spelade roll för företag i kontexter utanför Sveriges gränser (Selvi, Wagner & Türel 2010). 

Webbenkäterna besvarade varför eller varför inte finanskrisen kunde påverka eller inte 

påverka svenska företags CSR-kommunikationer. Det stod i föregående sektioner klart att 

det fanns ett generellt svar att finanskrisen inte påverkade svenska företags CSR-

kommunikationer. Detta innebär att slutsatsen enbart kommer att beröra varför inte 

finanskrisen påverkade svenska företags CSR-kommunikationer.  

 

Syftet om varför inte finanskrisen påverkade CSR-kommunikationer i Sverige besvarades 

med fem hypoteser. De här fem hypoteserna besvarades framför allt med en sluten 

huvudfråga. Därutöver besvarades syftet med en öppen huvudfråga, därvid 

företagsansvariga kunde ange andra anledningar utöver studiens givna anledningar, som 

kunde ha påverkat eller inte påverkat CSR-kommunikationer under finanskrisen. En av 

hypoteserna (= teorin om företags etiska beteenden) gav inget svar i den öppna 

huvudfrågan, och användes inte i den slutna huvudfrågan, på grund av att det erfors att 

respondenter skulle ge denna teori ogrundat höga värden. 

 

Legitimitetsteorin byggde upp den första hypotesen, och förklarar att svenska företag kan 

ha påverkats eller inte påverkats av samhället och behovet av att anskaffa och/eller att 

behålla och försvara rykte och legitimitet under finanskrisen. Intressentteorin berörde att 

primära intressenters influenser kunde ha lett till att företags CSR-kommunikationer kunde 
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ha förändrats eller inte förändrats under finanskrisen. Aktieägarteorin antog att 

investeringar i CSR-kommunikation endast skulle ske om avkastningen till aktieägarna 

ökade. Detta innebär att CSR-kommunikation enbart skulle förändras med hänsyn till CSR-

kommunikationers lönsamhet. De här tre ovanförklarade hypoteserna förklarade 

sammantaget att svenska företag kunde ha förändrat sina CSR-kommunikationer under 

finanskrisen på grund av affärsmöjligheter eller inte ha förändrat sina CSR-

kommunikationer, av den orsaken att svenska företag erfor brist på affärsmöjligheter. Den 

här studiens respondenter påvisade tendenser för det sistnämnda. Svenska företag ökade 

således inte, alternativt ökade sina CSR-kommunikationer svagt under finanskrisen, på 

grund av att svenska företag inte erfor att det fanns affärsmöjligheter att inhämta när det 

kom till CSR-kommunikation. Detta liknar Mia och Al-Mamuns (2011) studerade företag, 

vars CSR-kommunikationer ökade, men i så låg grad att finanskrisen inte kunde tillskrivas 

ha varit en bidragande faktor. Ökning eller bibehållning av CSR-kommunikation under 

finanskrisen kan enligt Quelch och Jocz (2009, se Selvi, Wagner & Türel 2010) ha varit på 

grund av att företag vill differentiera sig från andra företag, som tros minska deras CSR-

kommunikationer under finanskrisen. 

 

Teorin om företags etiska beteenden som förklarade att företag skulle förhålla sig extra 

etiska under finanskrisen, och således kommunicera ut mer CSR under finanskrisen verkar 

inte heller vara företags anledningar till att kommunicera ut CSR överhuvudtaget, i och 

med att ingen respondent nämnde detta tema i den öppna huvudfrågan. Arvidsson (2010) 

får samma resultat i sin studie, som visade att företag kommunicerar ut CSR huvudsakligen 

för att inte förlora det ekonomiska värdet som mindre omfattande CSR-kommunikation 

skulle innebära. Därmed tycks inte etik spela en signifikant roll när det kommer till svenska 

företags CSR-kommunikationer. 

 

Svenska företag minskade inte heller sina CSR-kommunikationer under finanskrisen. Detta 

kan förklaras av den öppna huvudfrågan, som visade att det fanns tendenser för svenska 

företag att ha CSR-kommunikation som en strategisk fråga. Innebärande därav tenderar 

svenska företags CSR-kommunikationer att vara inbäddade i företags långsiktiga strategier, 

och således var CSR-kommunikation svårt att prioriteras bort även om företag ansåg att det 



162 

 

var nödvändigt. Den nyss nämnda bortprioriteringen av svenska företags CSR-

kommunikationer kunde teoretiskt sett ha skett på grund av försämrad lönsamhet. 

Webbenkäterna har härvid emellertid kunnat påvisa en tendens att företags lönsamhet inte 

spelade roll för svenska företags CSR-kommunikationer under finanskrisen, och således 

bortprioriterades inte CSR-kommunikationen under finanskrisen. Detta har ytterligare 

stärkts av innehållsanalysen, som påvisade att svenska företag seglade lugnt i finanskrisens 

farvatten vad anbelangar företags finansiella ställning, och följaktligen finns en tendens till 

ett generellt svar att överlevnadsinstinkterna inte var aktiva under finanskrisen, varför 

bortprioriteringar inte stod i hög kurs. 

 

Övriga slutsatser 

Övriga slutsatser som kan dras från studien är att företags storlek spelade störst roll när det 

kom till omfattningen av svenska företags CSR-kommunikationer och dess kategorier av 

kommunikation av samhälleligt ansvarstagande under finanskrisen. Kommunikationen av 

CSR var således mer omfattande för stora företag. Därförutom kommunicerade företag 

med miljöpåverkande verksamheter mer CSR totalt sett och för alla kategorier av 

kommunikation av samhälleligt ansvarstagande, förutom socialt ansvarstagande. Företag 

med miljöpåverkande verksamheter hade det näst starkaste sambandet. 

Skuldsättningsgraden var den enda faktorn som uppvisade ett negativt samband för svenska 

företags CSR-kommunikationer under finanskrisen. En hög skuldsättningsgrad ledde 

således till mindre omfattande kommunikation av CSR. Det här sambandet återfanns även 

för samtliga kategorier av kommunikation av samhälleligt ansvarstagande, förutom 

kommunikation av ekonomiskt ansvarstagande. Mer lönsamma företag kommunicerade 

därförutom ut mer ekonomiskt och socialt ansvarstagande. Sambandet var dock mycket 

svagt mellan företags lönsamheter och respektive nyss nämnda kategorier. 

6.2 Studiens implikationer 

Finanskrisen påverkade inte svenska företags CSR-kommunikationer. Detta tycks tyda på 

att CSR-kommunikation inte blir mer efterfrågat även under tider då det kan behövas mer 

kommunikation av samhälleligt ansvarstagande från företag. Den här studien har gett en 
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bred bild av finanskrisens inverkan på CSR-kommunikation, eftersom en undersökning av 

företag inom ytterligare ett lands kontext har genomförts.  

 

Studien bidrar till teoretisk utveckling av CSR-kommunikation, av den anledningen att 

studien har påvisat en tendens att svenska företag kommunicerar ut CSR under finanskrisen 

beroende på ett antal olika orsaker. Respondenters svar har visat att svenska företags CSR-

kommunikationer under finanskrisen främst har påverkats av primära intressenters 

influenser. Anskaffandet av eller strävan att behålla rykte och legitimitet samt lönsamheten 

med CSR-kommunikation har sedermera visat sig vara sekundärt, men ändå tenderat att 

vara viktigt i företags beslut att kommunicera ut CSR under finanskrisen. Studien tyder på 

att kvantiteten CSR-kommunikation är främst förknippat med storlek och sektorer med 

miljöpåverkande verksamheter och även skuldsättningsgrad när det kommer till sambandet 

mellan finanskris och svenska företags CSR-kommunikationer under finanskrisen. Företags 

lönsamhet har visat sig spela en mindre betydande till obetydlig roll i företags beslut att 

kommunicera ut CSR under finanskrisen. Det sistnämnda har konstaterats både utifrån 

innehållsanalysen och utifrån webbenkäterna. De här resultaten bidrar till den befintliga 

forskningen kring CSR i allmänhet och CSR-kommunikation i synnerhet, på så sätt att 

studien har diskuterat vilka faktorer som påverkar svenska företags CSR-kommunikationer. 

 

Praktiskt sett kan denna studie bidra med information till företag gällande hur omfattande 

deras CSR-kommunikationer bör vara i allmänhet, men även under kristider. Det har visat 

sig att svenska företag ökar sina CSR-kommunikationer år för år. Detta bör svenska företag 

fortsättningsvis göra för att hålla jämna steg med konkurrenter. Därförutom har studien 

visat att det kan finnas affärsmöjligheter för svenska företag, om svenska företag beslutar 

att öka sina CSR-kommunikationer under kristider, i och med att få företag inte ökade sina 

CSR-kommunikationer under den senaste finanskrisen, och således kan svenska företag 

som ökar sina CSR-kommunikationer profitera, genom att differentiera sig från 

konkurrenter. Därigenom kan svenska företag ytterligare framställas som goda 

medborgare, förutsatt att intressenter är intresserade av CSR-kommunikation.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Studiens syfte var att undersöka om och hur och varför eller varför inte finanskrisen har 

påverkat CSR-kommunikationer i Sverige, genom att fokusera på indikatorer för CSR och 

ställa frågor till företagsansvariga. Den här studiens använda tillvägagångssätt har uppvisat 

brister, på så sätt att tillvägagångssätten inte har kunnat fånga in samtliga studerade 

företags CSR-kommunikationer. Annorlunda tillvägagångssätt som ytterligare kan bevisa 

eller eventuellt motbevisa denna studies resultat är välbehövlig i detta forum. Mänsklig 

kodning istället för datoriserad kodning kan vara ett sådant företag. Detta kan leda till ännu 

större datainsamling, om studien har tillräckligt med resurser och tillåts ha sin gilla gång.  

 

Fortsatt forskning kan också undersöka hur förhållandena ser ut för CSR-kommunikationer 

över Internet, i och med att Internet har kommit att bli en viktig del för företag. Härvid kan 

samma eller nya tillvägagångssätt användas i denna fortsatta forskning. 

 

Den här studien hade enbart chansen att studera ett relativt litet urval med sannolik god 

förklaringsgrad sett över hela populationen. Detta behöver dock inte innebära att ett nytt 

urval kan göras med ett annat set företag. Resultatet därvid kan till och med vara 

annorlunda än denna studies resultat, och således kan denna potentiella fortsatta forskning 

leda till bättre förklaringar inom området CSR i sin helhet, men dock inom området CSR-

kommunikation i synnerhet. 

 

Studien har också bland annat påvisat en tendens att svenska företag inte erfor att det fanns 

affärsmöjligheter att inhämta, på grund av att det erfors att intressenter inte efterfrågade 

CSR-kommunikation i hög grad. Fanns dock affärsmöjligheterna under finanskrisen eller 

inte? Vidare studier inom detta kan visa om svenska företag gick miste om 

affärsmöjligheter under finanskrisen. Ett resultat därvid kan sedermera bidra till att förklara 

om CSR-kommunikation är extra viktig eller mindre viktig under kristider, och hur svenska 

företag generellt sett borde gå tillväga i framtida kristider, för att vara mest lönsam i 

samband med CSR-kommunikation.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – GRI:s ramverk 

Rubrikerna till samtliga indikatorer har hämtats från GRI:s svenska hemsida. 

(www.globalreporting.org) 

 

Ekonomisk påverkan 

Aspekt: Ekonomiska resultat 

EC1: Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde inklusive intäkter, rörelsekostnader, 

ersättning till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt 

betalningar till finansiärer och den offentliga sektorn 

Den här indikatorn visar data på att ekonomiskt värde skapas i företag. Indikatorn visar 

också hur detta fördelas inom och utom företag. EC1 visar således företags ekonomiska 

profil och en grund för hur företag skapar värde för aktieägare.  

 

EC2: Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens 

aktiviteter hänförliga till klimatförändringen 

EC2 räknar med att klimatförändringar medför risker, möjligheter och finansiella 

implikationer. Ett förändrat klimat kan leda till negativa hälsoeffekter och försämrad 

arbetskraft. Därförutom kan ett förändrat klimat leda till att företag behöver omlokalisera 

sig. Förutom detta är stater aktiva att reglera aktiviteter som kan påverka klimatet. Företag 

som påverkar klimatet direkt eller indirekt kan därmed möta regulatoriska risker. 

Alltsamman taget kan de här faktorerna leda till högre kostnader och/eller högre 

konkurrens i verkande marknader. Det finns dock också företagsmöjligheter vid 

klimatförändringar, av de orsakerna att företag har chans att anskaffa nya teknologier och 

verka i nya marknader. 
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EC3: Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden 

EC3 tar upp företags pensionsplaner. Pensionsplanerna har olika implikationer på anställda 

och arbetsgivare. En ordentlig finansierad pensionsplan innebär större potential att få och 

bibehålla stabil arbetskraft, och medverkar till långsiktig finansiell och strategisk planering.  

 

EC4: Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn 

Den här indikatorn tillhandahåller ett mått på regeringars finansiella bidrag till företag. 

EC4 bidrar till relevans, på grund av att den visar en balanserad bild över transaktioner 

mellan företag och stat. 

 

Aspekt: Marknadsnärvaro 

EC6: Policy och praxis samt andelen utgifter som betalas till lokala leverantörer på 

väsentliga verksamhetsplatser 

EC6 syftar till att visa företags stöd till lokala verksamheter. Stöd till lokala verksamheter 

kan indirekt dra in fler investeringar till företag, samtidigt som det också kan ge andra 

positiva effekter. Företag kan exempelvis lättare etablera sig eller stanna kvar inom ett 

lokalt samhälle. Därförutom kan stödet till lokala verksamheter innebära förbättrade 

relationer med intressenter. Detta leder till en stabilare lokal företagsekonomi. 

 

EC7: Rutiner för lokalanställning och andelen av ledande befattningshavare som 

anställts lokalt där organisationen har betydande verksamhet 

Anställning av stab och ledande befattningshavare baseras på åtskilliga faktorer. Företag 

kan beakta att anställa personer från den lokala befolkningen. Större nytta tillfaller berört 

samhälle om delar av stab och ledande befattningspositioner är bestående av lokala 

befolkningsmedlemmar. De lokala befolkningsmedlemmarna kan stärka stabers 

humankapital, av den anledningen att lokala befolkningsmedlemmar har förmågan att 

förstå behovet av den lokala befolkningen. Därigenom stärks det lokala samhällets 

ekonomiska nytta. 
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Aspekt: Indirekt ekonomisk påverkan 

EC8: Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster som 

huvudsakligen görs för allmänhetens nytta, på kommersiell basis eller utan full 

ersättning 

EC8 visar företags kapitalbidrag till samhället. Företag kan generera och distribuera 

ekonomiskt värde till samhället genom tillseendet av tjänster och investeringar. 

Samhällsbidragen är utanför företags egentliga verksamhet, och kan omfattas av, men inte 

begränsas till byggnation av sportarenor, transportförbindelser, hälsocenters, fritidshus och 

samhällstjänster. 

 

Miljömässiga indikatorer 

Aspekt: Material 

EN1: Materialanvändning i vikt eller volym 

EN1 tar upp företags materialanvändning. Den här indikatorn är viktig för företag och dess 

intressenter, i och med att reducerad materialanvändning ökar företags effektivitet. Detta 

leder i sin tur till att företags totala kostnader minskar, om allt annat är givet. Effektiviteten 

i företag förbättras om användningen av material spåras internt med hänsyn till produkter 

eller produktkategorier och vikt eller volym.  

 

EN2: Återvunnet material i procent av materialanvändning 

Den här indikatorn avser rapporter för användning av återvunna material istället för helt 

nya material. En ökad efterfrågan av återvunna material leder till minskad efterfrågan av 

helt nya material. Företag bidrar till att bevara den globala resursbasen om återvunna 

material används istället för helt nya material.  

 

Aspekt: Energi 

EN3: Direkt energianvändning per primär energikälla 

EN3 visar företags direkta energikonsumtion i termer av primära energikällor. De primära 

energikällorna är fördelade i två delar: (1) icke-förnybara och (2) förnybara primära 

energikällor. Det icke-förnybara slaget inkluderar bränsle från råolja (= bensin, diesel, 
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butan, propan och etan), kol och naturgas. Förnybara primära energikällor består av 

biobränsle, etanol och väte. Indikatorn syftar till att identifiera och rapportera primära 

energikällor som företag köper, producerar och/eller säljer, samtidigt som indikatorn också 

syftar till att identifiera och rapportera mängden primär energi som företag anskaffar, 

genom att producera, utvinna, samla eller konvertera från andra former av energi. Ett 

företags direkta energikonsumtion har effekter på företags operativa kostnader. Effekterna 

på företags operativa kostnader leder till att företags primära energikonsumtion fluktuerar 

med hänsyn till tillgång och priser på primär energi. Ett företags miljöpåverkan beror bland 

annat på företags val av primära energikällor. Förändringar i användningsbalansen av 

primära energikällor kan påvisa att företag försöker minimera sin miljöpåverkan. Ett byte 

från icke-förnybara till förnybara primära energikällor är viktigt för att motverka 

klimatförändringar. Förutom detta är bytet från icke-förnybara till förnybara primära 

energikällor ett sätt att motverka företags beroende av icke-förnybara energikällor. 

Information som kommer ut av denna indikator pekar således på företags miljöpåverkan i 

termer av primära energikällor.  

 

EN4: Indirekt energianvändning per primär energikälla 

Den här indikatorn visar företags indirekta energikonsumtion i termer av primära 

energikällor. Företag använder sig av indirekt energi genom att anskaffa mellanliggande 

energi, vilken görs av primär energi. Indirekt energi delas upp i icke-förnybar och förnybar 

mellanliggande energi. Den icke-förnybara mellanliggande energin utgörs av elektricitet, 

värme och kylning, ånga, nukleär energi och dylik energi, medan det förnybara slaget 

består av biomassa och geotermisk och vätebaserad mellanliggande energi, samt sol-, 

vatten- och vindkraft. Mängden primär energi som företag använder sig indirekt av, genom 

anskaffning av mellanliggande energi, kan vara indikatorer på hur väl företag arbetar med 

att reducera företags miljöpåverkan. Effekter på miljön genom indirekt energiförbrukning 

beror på den primära energin som används för att generera mellanliggande energi. 
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Aspekt: Vatten 

EN8: Total vattenanvändning per källa 

Vattenkonsumtion är direkt länkad till företagskostnader. En rapport över den totala 

förbrukningen av vatten förklarar omfattningen av potentiella risker och effekter som ett 

företags vattenförbrukning kan bidra till. Indikatorn påvisar följaktligen hur viktig 

vattenkonsumtion är för företag. Den totala förbrukningen av vatten indikerar att företag 

kan få problem när vattentillgången tryter eller när kostnaden för vatten ökar. Företag med 

hög vattenkonsumtion verkandes i regioner där vatten är bristvara kan också påverka 

relationer till närliggande intressenter. 

 

Aspekt: Biologisk mångfald 

EN11: Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark, i eller intill skyddade 

områden med högt biologiskt mångfaldsvärde utanför skyddade områden 

Företag kan identifiera och förstå risker associerade till biologisk mångfald genom att 

rapportera potentiell företagsinverkan på mark som ligger inom, innehåller eller är intill 

skyddade områden med hög biologisk mångfald. Riskidentifiering görs för att reducera 

potentiell företagsinverkan på mark med hög biologisk mångfald. Reducering av 

företagsinverkan på mark med hög biologisk mångfald kan ske med hjälp av övervakning. 

Ett misslyckat eller saknat försök att reducera potentiell företagsinverkan på mark med hög 

biologisk mångfald kan åsamka företag skada i form av skadat rykte. 

 

EN12: Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter och tjänster på den 

biologiska mångfalden i skyddade områden, samt områden med hög biodiversitet utanför 

skyddade områden 

EN12 innehåller information om direkta eller indirekta signifikanta inverkningar som 

företag har på biologisk mångfald på mark inom, innehållandes eller är intill skyddade 

områden med hög biologisk mångfald. Den här indikatorn utgör grunden för förståelse och 

utformning av strategier som kan mildra företagsinverkan på skyddade områden med 

biologisk mångfald. 
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Aspekt: Utsläpp till luft och vatten samt avfall 

EN16: Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt 

Utsläpp av växthusgaser är en stor orsak till klimatförändringar. Identifiering sker genom 

att räkna ut växthusgasers samtliga direkta och indirekta effekter i aktiviteter som företag 

åtar sig. Direkta effekter inkluderar: (1) elanvändning, värme, ånga och (2) andra 

förbränningsprocesser, (3) fysisk eller kemisk bearbetning, (4) transport av material, 

produkter och avfall, (5) avluftning och ventilering och (6) utsläpp av flyktiga ämnen som 

avdunstas i luften. Indirekta effekter berör el- och värmeanvändning samt användning av 

ånga. Det är imperativt att identifiera utsläpp av växthusgaser, vilket främst beror på 

regleringar och kontroller av FN och dess miljökonvention och Kyoto-protokoll. 

Kontrollerna sker för att kunna belöna företag med minimal mängd utsläpp av 

växthusgaser. Innebärande därigenom får företag med relativt litet utsläpp relativt mindre 

skatt att betala. Därförutom finns en marknad för andelar rätt till utsläpp av växthusgaser, 

som gör att företag kan sälja sina andelar till andra företag med relativt högt utsläpp. Detta 

leder till ytterligare belöningar av företag med lågt utsläpp av växthusgaser. 

 

EN17: Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt 

Företag kan ha en större mängd indirekta växthusgaser kontra företags direkta utsläpp av 

växthusgaser. Indirekta växthusgaser inkluderar, men begränsas inte av anställdas 

pendlande och affärsresor. Mätning av indirekta växthusgaser visar att företag försöker 

bekämpa klimatförändringar. Identifiering sker genom att räkna ut indirekta effekter 

exklusive indirekta effekter vid el- och värmeanvändning samt användning av ånga. 

 

EN19: Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt 

Ozonskiktet filtrerar en betydande mängd skadliga UV-partiklar, som solen utstrålar. 

Montreal-protokollet reglerar utfasningen av substanser som förstör ozonskiktet. Mätning 

och rapportering av substanser som förstör ozon-skiktet visar intressenter att företag fogar 

sig till bestämmelserna i Montreal-protokollet, vilket också påvisar företags teknologiska 

och affärsmässiga maktställning i förhållande till andra företag. Observera att 

ozonskiktsförstörande substanser i produkter inte ingår i denna indikator. 



180 

 

 

EN20: NOx, SOx samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ 

Den här indikatorn mäter företags luftutsläpp. De negativa effekterna av luftutsläpp har 

varit tydliga på habitat och hälsa i människor och djur. Försämring av luftkvalitet, 

försurning, försämrade förutsättningar för skog och allmän hälsa har uppkommit på grund 

av luftutsläpp. Det finns därigenom regleringar som har uppkommit på grund av 

samhällsefterfrågan. En rapport av EN20 bidrar till förbättrat rykte, och behövs för att 

beräkna företags kostnadsimplikationer som uppkommer på grund av skatter. 

 

EN21: Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient 

Vattenvolym och vattenkvalitet är direkt länkade till miljö och operativa kostnader. 

Reducering av vattenvolym eller förbättring av vattenkvalitet minskar effekter som dåligt 

vatten har gentemot miljön. Dåligt vatten kan också bidra till negativa effekter för de som 

dricker detsamma vatten. Avbördande av substanser som gör vatten dåligt eller 

processerande av dåligt vatten till bra vatten leder till reducerade föroreningsnivåer. Detta 

kan leda till reduceringar av finansiella kostnader och regulatoriska risker. 

 

EN22: Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod 

EN22 handlar om företags avfall. Ett företags reducering av avfall kan leda till minskade 

finansiella kostnader, och sker när (kostnader för) material och avfallshantering minskar. 

Därförutom kan avfallsreduceringar påvisa ett företags effektivitet och produktivitet. Data 

över flera år kan påvisa att företag har förbättrat sina avfallsreduceringar. Därutöver 

avslöjar avfallsdestinationer hur väl företag har lyckats balansera alternativen för 

avfallshanteringar och alternativens miljömässiga effekter. 

 

EN23: Totalt antal och volym av väsentligt spill 

Den här indikatorn gäller signifikant spill. Ett spill påverkar människors hälsa, mark, 

vegetation, vattendrag och grundvatten. Signifikant spill är spill som företag rapporterar in 

i finansiella rapporter och årsredovisningar. Kemiskt spill och spill av olja och bränsle har 

signifikanta negativa effekter på omgivande samhällen. De negativa effekterna kan påverka 
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mark och jord, vatten, luft, biologisk mångfald och hälsa. Detta betyder dock i sin tur att ett 

avvärjande av spill kan leda till positiva effekter för företag. De positiva effekterna syns 

framför allt vad gäller finansiella risker, i former av råmaterialsförluster och 

företagskompensationer samt regulatoriska risker och ryktesrisker. 

 

Aspekt: Produkter och tjänster 

EN26: Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat 

härav 

EN26 syftar till att påvisa företags initiativ att dämpa miljömässiga effekter som har 

orsakats av företags färdiga produkter och tjänster. Företag förväntas att ta förebyggande 

åtgärder mot desamma orsaker. Den här indikatorn kan motverka skada av rykte och 

framtida lagstiftningar mot företags verksamheter. 

 

EN27: Procent av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas, per 

kategori 

Indikator EN27 visar företags avfallshanteringar när det gäller produkt- och 

förpackningsmaterial. Detta har kommit att bli ett snabbt växande problem för företag. En 

förbättrad avfallshantering vad gäller produkt- och förpackningsmaterial leder till minskade 

operativa kostnader, när allt annat är givet. EN27 visar också hur bra företag är på att 

konvertera gammalt och överflödigt material till nytt och användbart material. 

 

Aspekt: Efterlevnad  

EN28: Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära 

sanktioner till följd av överträdelser av miljölagstiftning och -bestämmelser 

Hur väl ett företag upprätthåller miljölagar och regleringar ger indikationer på företags 

förmåga att säkerställa att verksamheter uppfyller samhällens förväntningar. Från ett 

ekonomiskt perspektiv innebär upprätthållande av miljölagar och regleringar att finansiella 

risker minskar både direkt i form av böter och indirekt i form av skadat rykte. Den här 

indikatorn kan också påverka företags möjligheter att expandera verksamheter eller erhålla 

tillstånd och licenser. Identifiering sker genom att se över företags administrativa eller 



182 

 

rättsliga sanktioner, som uppstår om företag misslyckas att upprätthålla miljölagar och 

regleringar. Detta inkluderas av internationella deklarationer, konventioner och 

överenskommelser, nationella, regionala och lokala regleringar, frivilliga miljömässiga 

avtal med tillsynsmyndigheter samt företagsmål som övervakas av myndigheter. 

 

Arbetsförhållanden och arbetsvillkor 

Aspekt: Anställning 

LA1: Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region 

Storleken på arbetskraft ger en inblick i hur omfattande effekter kan bli när problem 

uppstår med arbetskraften. LA1 visar hur företag strukturerar sin arbetskraft. Identifiering 

sker genom att dela in den totala arbetskraften i kön, fördelat i typ av anställning, 

anställningsavtal och region. Den här indikatorn ger också en insikt i företags 

affärsmodeller. Därförutom ger LA1 en indikation på jobbstabilitet och vad för sorts 

fördelar som företag kan erbjuda sina anställda. En uppdelning av arbetskraft i kön 

möjliggör en förståelse över företags könsfördelning samt hur den optimala användningen 

av arbetskraft och kompetens ser ut i företag. Rapportering över förändringar i arbetskraft 

under loppet av tre eller fler år ger en indikation över en organisations bidrag till den totala 

ekonomin och hållbarheten i arbetskraft. 

 

LA2: Totalt antal anställda som slutat och personalomsättning, per åldersgrupp, kön 

och region 

En hög omsättningshastighet av de anställda kan innebära osäkerhet och missnöje för 

anställda. Ett ojämnt mönster inom ålder eller kön när det gäller omsättningshastighet av de 

anställda kan tyda på inkompatibilitet eller orättvisa på arbetsplatsen. 

Arbetskraftsomsättning kan också skada företags produktivitet, eftersom human- och 

intellektuellt kapital förändras. Den här sortens omsättning har även direkta ekonomiska 

effekter i former av antingen lägre utbetalningar av löner eller högre kostnader på grund av 

rekrytering. Antalet och ålders-, köns- och regionsindelning av ny arbetskraft kan ge 

indikationer på företags strategier samt företags förmåga att attrahera kvalificerad 

arbetskraft. Den här informationen kan uttrycka företags ansträngningar att ha en vid 
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omfattande rekrytering baserat på ålder och kön och företags optimala användning av 

tillgänglig arbetskraft och kompetens i olika regioner. 

 

LA15: Föräldraledighet fördelat i kön 

Flertalet länder har lagstiftningar som tillhandahåller arbetare en specifik period av 

föräldraledighet. Målet med de här lagstiftningarna är att arbetstagare ska få möjlighet att 

kunna ta föräldraledighet, för att sedan kunna komma tillbaka till samma eller liknande 

position som förut. Föräldraledigheten varierar dock beroende på tolkningar av 

lagstiftningar. Arbetare avskräcks från att ta ledigt, av den orsaken att arbetsgivares praxis 

kan hota anställdas trygghet, ersättning och karriär. Rättvisa val baserat på kön när det 

kommer till föräldraledighet kan leda till mer omfattande rekryteringar, kvarhållande av 

kvalificerad arbetskraft, ökad moral hos de anställda och ökad produktivitet. LA15 kan 

därigenom visa att företag uppmuntrar till föräldraledigheter, och att karriärer inte skadas 

på grund av tagna föräldraledigheter. 

 

Aspekt: Relationer mellan anställda och ledning  

LA4: Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 

Kollektivavtal är en mänsklig rättighet, vilken är definierad av internationella deklarationer 

och konventioner. Tillsammans med bolagsstyrning är kollektiva förhandlingar en del av 

ett övergripande ramverk, som bidrar till ansvarsfullt styrande. Kollektivavtal är ett verktyg 

som arbetsgivare och arbetstagare använder för att underlätta samarbete, i syfte att förbättra 

positiva sociala effekter inom företag. Rapport över andelen anställda som täcks av 

kollektivavtal inom en organisation är det mest direkta sättet att visa ett företags praxis i 

relation till föreningsfrihet. 

 

LA5: Minsta varseltid angående betydande förändringar i verksamheten, med 

upplysning om huruvida detta är specificerat I kollektivavtal 

Den här indikatorn ger en insikt i företags praxis när det kommer till att säkerställa att en 

diskussion om signifikanta operativa förändringar, som kan påverka arbetarna antingen 

negativt eller positivt, görs i god tid. Diskussionen tenderar att göras i samarbete med 
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anställda och deras representanter, därvid förhandlingar sker, om förändringar ska 

implementeras eller inte. Tidsmässigt och effektivt samråd med anställda och andra 

relevanta parter hjälper till att minimera negativa effekter som operativa förändringar kan 

ha på anställda. En uttalad minimiperiod är en indikator på ett företags förmåga att 

bibehålla medarbetares arbetsnöje och motivation. Det här företaget kan bidra till positiva 

arbetsmiljöer, minskad personalomsättning och lågt antal driftstörningar. 

 

Aspekt: Hälsa och säkerhet i arbetet 

LA7: Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro 

samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region 

Hälsa och säkerhet är en nyckelkomponent vid mätningar av företags ansvarstagande. Ett 

lågt antal skador och sjukfrånvaron har ett klart och tydligt samband i arbetsmoral och 

produktivitet. Den här indikatorn visar om företag idkar säkerhet, och att företag således 

försöker att motverka arbetsskador. Indikatorn kan också påvisa potentiella orättvisor i 

arbetsplatsen, i och med att kön räknas in i denna indikators uträkningar. 

 

LA8: Utbildning, rådgivning, förebyggande åtgärder och riskhanteringsprogram på 

plats för att stödja de anställda, deras familjer eller samhällsmedlemmar beträffande 

allvarliga sjukdomar 

Den här indikatorn visar program för utbildningar, träningar, rådgivningar, 

skadeförebygganden och riskkontroller för arbetare, arbetares familjer och intressegrupper, 

när det kommer till allvarliga skador, vilka kan ge allvarliga konsekvenser för anställdas 

förmåga att arbeta. Indikatorn syftar till att rapportera i hur stor utsträckning företag har 

förmedlat de här programmen, och påvisar även företags goda praxis. 

 

Aspekt: Utbildning 

LA10: Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på 

personalkategorier 

LA10 är en indikator som syftar till att visa företags satsningar på arbetares utbildningar. 

Den här sortens utbildningar är relevanta för arbetares yrken, och bibehåller eller i annat 

fall förbättrar företags humankapital, genom att förädla arbetares arbetskunskap. 
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Utbildningarna kan också utveckla arbetares sociala föreställningar och prestationer, och 

kan således bidra till personliga och organisatoriska förbättringar i allmänhet. Arbetares 

humankapital är sedermera viktiga för företags utvecklingar. Utbildningarna rör samtliga 

typer av yrkesutbildningar, betalda studieledigheter och utbildningar som rör hälsa och 

säkerhet. Handledningar innefattas dock inte i termen utbildning. 

 

Aspekt: Mångfald och jämställdhet 

LA13: Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda 

efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer 

LA13 visar företags sammansättningar av arbetare fördelat i kön, ålderskategorier, 

handikappade eller icke-handikappade, samt medborgarskap, etniciteter och/eller 

minoriteter. Därförutom fördelas sammansättningen i arbetskategorier (= kommittéer, 

styrelser och företagschefer och operativa verksamheter). LA13 räknas ut kvantitativt. 

Detta görs för att kunna räkna ut företags mångfald, vilket i sin tur görs för att mäta 

företags jämställdhet. Identifiering sker genom att räkna ut det totala antalet arbetare i 

respektive arbetskategori. 

 

LA14: Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per personalkategori 

LA14 syftar till att rapportera företags löne- och ersättningsproportioner, och det fördelat i 

kön. Detta görs för att visa intressenter att företag inte bortser från kvinnors kvalifikationer 

till förmån för män med sämre kvalifikationer. Företag som inte inrapporterar LA14 får 

svårigheter att upprätthålla rykte, och kan få legala klagomål mot sig. Löner är ett fast 

värde som anställda får för deras arbetsskyldigheter. Ersättningar inräknar löner, bonusar 

och dylikt. Identifiering sker genom att räkna ut det totala antalet anställda i respektive 

arbetskategori och deras löner och ersättningar, vilket sedermera fördelas i kön. 
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Mänskliga rättigheter 

Aspekt: Investerings- och upphandlingsrutiner 

HR1: Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav 

gällande mänskliga rättigheter, eller som har genomgått en granskning av hur 

mänskliga rättigheter hanteras 

Den här indikatorn ger en inblick över i vilken omfattning mänskliga rättigheter integreras 

in i ett företags ekonomiska beslut. Detta är särskilt relevant för företag som har 

verksamheter inom eller samarbetar med företag inom regioner där mänskliga rättigheter är 

av särskild angelägenhet. Integration eller inkludering av mänskliga rättigheter vid krav på 

prestationer kan vara en del av en strategi att minska risker vid investeringar. Detta beror 

på att företag kan få skadat rykte om de inte uppnår samhällskravet för mänskliga 

rättigheter. Därigenom kan investerande företag få instabila investeringar. 

 

HR2: Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats 

avseende hur mänskliga rättigheter hanteras samt vidtagna åtgärder 

På grund av företags omfattande nätverk av leverantörer och entreprenörer som behövs för 

produktion av produkter och tjänster har intresse väckts av samhället angående hur företag 

tillämpar mänskliga rättigheter i företags nätverk av leverantörer. Detta är av särskild 

betydelse för organisationer i branscher som förlitar sig på outsourcing och globala 

nätverk. Rapportering av processer som kontrollerar och övervakar leverantörer och andra 

affärspartners prestationer gällande mänskliga rättigheter kan ge bevis på ett företags 

positiva och/eller negativa påverkan på näringslivet i stort. Rykte kan förstöras om ett 

företags leverantörer och andra affärspartners inte hanterar problem med mänskliga 

rättigheter på ett tillfredsställande sätt. Kontroller är en del av företags riskhanteringar. Den 

här indikatorn kan ge en inblick i hur ofta företag tar den här sortens risk i beaktning. 

 

HR3: Totalt antal timmar av utbildningar rörande policys och rutiner när det gäller 

mänskliga rättigheter 

Mänskliga rättigheter är väletablerat inom internationella lagar. Det har därmed blivit 

viktigt för företag att genomföra specialiserade utbildningar, som ger arbetstagare den 

nödvändiga kunskapen för att kunna ta upp frågor om mänskliga rättigheter under deras 
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arbeten. Antalet anställda som utbildas och omfattningen av deras utbildningar bidrar till en 

bedömning av hur kunniga företag är som helhet när det gäller mänskliga rättigheter. Den 

här indikatorn ger en inblick i företags förmåga att förverkliga riktlinjer och rutiner som 

finns uttalade anbelangandes företags mänskliga rättigheter. 

 

Aspekt: Icke-diskriminering 

HR4: Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder 

Mänskliga rättigheter sträcker sig bortom de rättigheter arbetstagarna har på arbetsplatsen. 

Antidiskriminering är en central del i internationella konventioner, lagstiftningar och 

riktlinjer. Ett effektivt övervakningssystem i företag är nödvändigt för att se till att företag 

inte bryter mot regler för mänskliga rättigheter. Intressenter kommer att försäkra sig om att 

företags policys och övervakningssystem mot diskrimineringar är effektiva. Identifiering 

sker genom att finna fall av diskrimineringar på grund av etniciteter, hudfärg, kön, 

religioner, politiska uppfattningar, nationella härstamningar, sociala ursprung eller övriga 

former av diskrimineringar som rör interna eller externa intressenter. Fallen berör eljest 

rättsliga åtgärder, klagomål till företag som har registrerats genom en formell process eller 

andra händelser av diskrimineringar som har funnits. 

 

Aspekt: Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal 

HR5: Verksamheter för vilka man uppmärksammat att föreningsfriheten och rätten till 

kollektivavtal kan vara väsentligt hotade och åtgärder som vidtagits för att stödja dessa 

rättigheter 

Ingående i rätten att ha föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar finns rätten för 

arbetstagare och arbetsgivare att kollektivt organisera sig i en organisation av eget val. Den 

här indikatorn har för avsikt att visa de åtgärder som företag tar, i syfte att granska att 

arbetare får utöva sin föreningsfrihet och utföra kollektiva förhandlingar.  
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Aspekt: Barnarbete 

HR6: Barnarbete 

HR6 anspelar på identifieringar och efterföljande avskaffande av barnarbete inom företags 

och leverantörers företagsverksamheter. Den här indikatorn inriktar sig på ILO-

konventionerna 138 och 182 om barnarbete, och är en grundförväntning i samhället. 

 

Aspekt: Tvångsarbete 

HR7: Tvångsarbete 

HR7 visar att företag försöker identifiera och eliminera arbetstvång. Tvingat arbete strider 

mot mänskliga rättigheter enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s 29:e 

och 105:e kärnkonvention, och är också detta en grundförväntning i samhället. 

 

Aspekt: Bedömningar 

HR10: Proportionen och totalt antal företagsverksamheter som har varit föremål för 

omdömen och/eller konsekvensanalyser när det gäller mänskliga rättigheter 

Den här indikatorn räknar på antalet företagsdelar som har blivit granskade för mänskliga 

rättigheter och/eller har ingått konsekvensbedömningar när det gäller mänskliga rättigheter. 

Företag kan antingen ha positiva eller negativa förhållningssätt gentemot mänskliga 

rättigheter, vilket innebär att företag kan påverka mänskliga rättigheter direkt genom 

företags handlingar och indirekt genom företags interaktion med intressenter. 

 

Aspekt: Efterbehandlingar 

HR11: Antal klagomål som rör mänskliga rättigheter och behandling och resolvering 

genom formella klagomålsförfaranden 

HR11 är en indikator som räknar på antalet klagomål som är relaterat till mänskliga 

rättigheter. Det är också en indikator som tar upp antalet klagomål som har blivit 

resolverade. HR11 identifieras genom att se över företags organisatoriska mekanismer för 

klagomål. 
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Företagets roll i samhället 

Aspekt: Lokala samhällen 

S01: Typ, omfattning och ändamålsenlighet av de program och rutiner som utvärderar 

och styr verksamhetens påverkan på samhällen, inklusive inträde, verksamhet och 

utträde 

En viktig del när det kommer till att hantera inverkningar som företag kan ha på 

befolkningen i lokalsamhällen är bedömningar och planeringar av potentiella och faktiska 

inverkningar. Därförutom är ett starkt engagemang med lokalsamhällen viktigt, för att 

förstå lokala samhällens förväntningar och behov. Det finns flera detaljer att ta hänsyn till 

när det gäller företags engagemang, bedömningar av inverkningar och utvecklingar i 

lokalsamhällen. Den här indikatorn syftar till att identifiera vilka delar som konsekvent blir 

tillämpade över hela företagsorganisationer. Detta ger en inblick i kvaliteten på företags 

ansträngningar, och hur väl företag tillämpar sina policys.  

 

SO9: Företagsverksamheter med betydande potentiella eller faktiska negativa effekter på 

lokala samhällen 

Förfaringssätt som är relaterade till inträde och utträde ur ett samhälle kan innebära 

betydande negativa effekter på samhällen. Den här indikatorns fokus ligger på 

verksamheter inom ett samhälle och inte på investeringar eller donationer, eftersom de 

sistnämnda har tagits upp under EC1. Indikatorn syftar till att informera intressenter om 

företags medvetenhet vid företags inverkningar på samhällen, och bidrar också till att 

prioritera och förbättra uppmärksamheten som ges till lokala samhällen. Detta kan göras 

genom att analysera negativa inverkningar som företag har gentemot samhällen. Indikatorn 

förstärker även företags förmåga att bibehålla befintliga och/eller starta nya verksamheter. 

 

SO10: Förebyggande och lindrande åtgärder som har genomförts i 

företagsverksamheter med betydande potentiella eller faktiska negativa effekter på lokala 

samhällen 

Den här indikatorn demonstrerar hur väl företag åtgärdar potentiella och faktiska problem 

som har identifierats i S09. Kvaliteten och omfattningen av åtgärder är viktiga för att förstå 

företags inverkan på samhällen. Informationen bidrar med en inblick i företags förmåga att 
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på ett lämpligt sätt hantera de problem som kan uppstå, och kan ha negativa effekter på 

företags rykte och möjlighet att fortsätta med sina aktiviteter. Hur företag hanterar dessa 

situationer ger också en förståelse över hur väl företagen förverkligar sina 

företagsmissioner, värderingar och åtaganden. 

 

Aspekt: Korruption 

S02: Procentandel och totala antalet affärsenheter som analyserats avseende risk för 

korruption 

Det finns en risk att rykte skadas på grund av korruption av anställda eller affärspartners. 

För att hantera denna risk krävs ett system som ser till att företags policys och riktlinjer 

antas och upprätthålls av företags anställda och affärspartners. 

 

S03: Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens policyer 

och rutiner avseende motverkan mot korruption 

Omfattande korruption kan finnas hos anställda och affärspartners. En ökad ryktesrisk 

uppstår om företag inte försöker motverka korruption. S03 visar andelen anställda som 

tränas i anti-korruption. Träning i anti-korruption visar att korruption motverkas i hög grad. 

Detta beror på att träning bildar kännedom av och uppmärksamhet i korruption. Den här 

indikatorn syftar således till att visa att rimlig mängd anställda arbetar mot korruption. 

 

S04: Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter 

Indikatorn S04 visar att företag agerar i respons till korruptionsincidenter. Korruption är en 

signifikant risk för ett företags affärsmässiga ställning. Därutöver har korruption ett 

samband med fattigdom i u-länder, miljömässig skada, missbrukande av demokrati och 

mänskliga rättigheter och tydliga felinvesteringar. Det är därigenom som samhället har 

efterfrågat integritet, bolagsstyrning och god praxis. 

 

 

 

 



191 

 

Aspekt: Politik 

S05: Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och 

lobbying 

S05 visar att företag aktivt deltar i utvecklingar av socialpolitik genom lobbying. Den här 

indikatorn indikerar graden av företags deltagande i dito förehavanden. Detta tillför att 

intressenter kan se företags organisatoriska prioriteringar. Indikatorn sörjer också för 

intressenters intresse kring integritet. Detta kommer sig av att intressenter får se vad för 

sorts frågor som företag åtar sig när det gäller företags lobbying. 

 

Aspekt: Efterlevnad 

S08: Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot 

organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser 

S08 visar monetära värden av signifikanta böter. Det totala antalet icke-monetära 

sanktioner mot missbruk av lagar och regleringar kan också anges vid användning av denna 

indikator. Graden icke-upprätthållande av lagar och regleringar visar tendenser på företags 

och företagsledningars kompetens att anpassa sig till samhälles förväntningar. 

Tillförsäkring av upprätthållande av lagar och regleringar reducerar i sin tur företags 

finansiella risker, av de anledningarna att risken för böter och ryktesdegradering minskar. 

EN28 och PR9 riktar in sig på specifika lagar och regleringar. Den här indikatorn räknar på 

företags helhetskapacitet vad gäller upprätthållande av lagar och regleringar. 

 

Produktansvar 

Aspekt: Kundernas hälsa och säkerhet 

PR1: De faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet 

ska utvärderas i förbättringssyfte, och andelen av väsentliga produkt- och 

tjänstekategorier som genomgått sådana utvärderingsprocesser 

Den här indikatorn identifierar förekomsten och omfattningen av systematiska 

ansträngningar som riktar sig mot hälso- och säkerhetsrisker vilka är associerade med 

produkter eller tjänster under dessas livscyklar. Ansträngningar som görs för att skydda 

hälsa och säkerhet för de som använder eller distribuerar företags produkter eller tjänster 
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har en direkt effekt på rykte och företags legala och finansiella risker, i och med 

återkallning och differentiering i form av kvalitet och företagsanställdas motivation. 

 

Aspekt: Märkning av produkter och tjänster 

PR3: Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna, samt andel i 

procent av produkter och tjänster som berörs av dessa krav 

PR3 visar produkter och tjänster som enligt lagar och regleringar erfordras att etiketteras 

med information om hållbarhet. Informationen visar produkters och tjänsters positiva och 

negativa bidrag till samhälle i form av vad företag tillför eller infogar detsamma samhälle. 

Adekvat positiv och negativ information om produkter och tjänster är imperativa för 

konsumenter, när konsumenter bestämmer sig för vad de ska konsumera. Informationen är 

sedermera viktig för företag, i och med att information är strategier för bransch- och 

varumärkesdifferentiering. 

 

Aspekt: Marknadskommunikation 

PR6: Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga koder för 

marknadskommunikation, inklusive marknadsföring, PR och sponsring 

PR6 visar att företag har tillgivenhet för lagar, standards och företagskoder som är 

relaterade till marknadskommunikationer, vilka innefattar reklam, sponsorskap och annan 

form av marknadsföring. Marknadskommunikationer är designade att influera konsumenter 

och deras konsumtion. Intressenter är framför allt uppmärksammade på att företag: (1) inte 

rättar sig efter samhällets förväntningar vad gäller etik och kultur, (2) inkräktar i 

konsumenters privatliv, (3) försöker influera barn till att köpa företags produkter och (4) 

porträtterar könsroller på ett negativt sätt. Företags oaktsamma marknadsföringar leder till 

företagsrisker. Företagsriskerna beror främst på konsumenters alieneringar mot företag, 

skada i form av reducerat rykte, finansiella kostnader och legala handlingar mot företag. 
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Aspekt: Efterlevnad 

PR9: Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och bestämmelser gällande 

tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster 

PR9 visar monetära värden av signifikanta böter vid icke-upprätthållande av lagar och 

regleringar vad gäller provisionering och användning av produkter och tjänster. Den här 

indikatorn visar företags och företagsledningars anpassningsförmågor vad anbelangar 

samhällets förväntningar vid upprätthållande av lagar och regleringar när det gäller 

provisionering och användning av produkter och tjänster. Ett upprätthållande av detta 

reducerar företags finansiella risker i former av böter och skada av rykte. Upprätthållande 

av lagar och regleringar kan också stärka företags chanser att bredda sig och utvecklas. 

Därförutom ökar företags chanser att få licenser till att verka i marknader. 
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Bilaga 2 - Ordboken 

Corporate Social Responsibility 

CSR 
övergripande 
ord 

sustainability sustainabilities sustainable CSR 
corporate social 
responsibility 

corporate social 
responsibilities 

corporate 
responsibility 

corporate 
responsibilities 

    

Ekonomiskt ansvarstagande 

Economic 
(EC) 

financial 
responsibility 

fiscal responsibility 
economic 
responsibility 

economical 
responsibility 

  

financial 
responsibilities 

fiscal 
responsibilities 

economic 
responsibilities 

economical 
responsibilities 

  

EC1 

revenue revenues operating cost operating costs donation 

donations earning earnings charity charities 

charitable charitably 
operating 
expense 

operating 
expenses 

philanthropy 

philanthropies philanthropic philanthropical philanthropically tax 

taxes taxation taxations dividend dividends 

net sale net sales overhead overheads contribution 

contributions         

          

employees worker 
+ 

compensation benefit 

employees workers compensations benefits 

wage salary 
+ 

equal   

wages salaries equally   

EC2 

climate change 

+ 

financial financially economy 

economies economic economical 

climate changes 
economically risk risks 

opportunity opportunities   

EC3 

benefit plan benefit fund retirement pension superannuation 

benefit plans benefit funds retirements pensions superannuations 

definedbenefit 
plan 

definedcontributio
ns plan 

      

definedbenefit 
plans 

definedcontributio
ns plans 

      

EC4 subsidy subsidies grant grants   

EC6 

local 

+ 

supplier provider   

locally suppliers providers   

localbased       

locallybased       

EC7 

local 

+ 

hire employment employing 

hired employments employs 

locally 
hiring employ   

hires employed   

EC8 

infrastructure infrastructural 

+ 

investment invested 

infrastructures infrastructurally investments investing 

    invest invests 
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Miljömässigt ansvarstagande 

Environment 
(EN) 

environment environmental ecofriendly ecology ecological 

environments environmentally eco friendly ecologies ecologically 

ecologic pollution antipollution pollute polluting 

pollutions polluted pollutes natural resource 
environmentall
yfriendly 

environmentally friendly naturefriendly nature friendly natural resources   

EN1 

material 

+ 

consumption consuming using 

consumptions consumes uses 

materials 

consume use usage 

consumed used usages 

  usance usances 

EN2, EN27 

recycle recycable reusing reclaimed reprocess 

recycled recycables reuses reclaiming reprocessed 

recycling reuse reusable reclaims reprocessing 

recycles reused reclaim reclaimable reprocesses 

        reprocessable 

EN3, EN4 

energy gasolene rock oils cooling hydro 

energies gasolenes butane coolings hydroelectric 

coal petrol butanes steam biomass 

coals petrols propane steams biomasses 

natural gas diesel propanes nuclear hydrogen 

natural gasses diesels ethane solar hydrogens 

natural gases petroleum ethanes wind residual oil 

crude oil petroleums electricity winds residual oils 

crude oils fossil oil electricities geothermal fossil fuel 

gasoline fossil oils heating geothermally fossil fuels 

gasolines rock oil heatings geothermic   

EN8, EN21 
water wastewater effluent rainwater freshwater 

waters wastewaters effluents rainwaters freshwaters 

EN11, EN12 

biodiversity ecosystems natura 2000 protected area   

biodiversities ramsar convention habitat protected areas   

ecosystem ramsar conventions habitats species   

EN16, EN17 

greenhouse carbon dioxides hydrofluorocarbons chemical process sulphuric acids 

greenhouses carbonic acid gas HFC chemical processes sulfuric acid 

climate change 
carbonic acid 
gasses 

perfluorocarbon venting sulfuric acids 

climate changes carbonic acid gases perfluorocarbons ventings carbondioxide 

climate impact methane PFC sulfur dioxide carbondioxides 

climate impacts methanes combustion process sulfur dioxides solvent 

climate effect nitrous oxide combustion processes sulphur dioxide solvents 

climate effects nitrous oxides physical process sulphur dioxides   

carbon dioxide hydrofluorocarbon physical processes sulphuric acid   

EN19 

ozone ozonedepleted chlorofluorocarbon HCFC methyl bromide 

ozones ozonedepleting chlorofluorocarbons halon 
methyl 
bromides 

ozonedeplete ozonedepletes CFC halons   

EN20 
NOx compound particulate particle pollutant 

SOx compounds particulates particles pollutants 

EN22 waste wastes disposal disposals   

EN23 spill spills spillage spillages   
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Socialt ansvarstagande 

Labor Practices & 
Decent Work (LA) 

social responsibility - corporate     

social responsibilities     

LA1, LA2 

employee 

- 

compensation employment   

employees compensations employments   

worker benefit workforce   

workers benefits workforces   

LA15 
parental leave maternal leave paternal leave     

parental leaves maternal leaves paternal leaves     

LA4, LA5 

collective bargain collective agreement labour contract labour agreement 

collective bargains collective agreements labour contracts labour agreements 

collective bargaining labor contract labor agreement     

collective bargainings labor contracts labor agreements     

LA7 

injury disease lost day absence   

injuries diseases lost days absences   

fatality sick leave accident absenteeism   

fatalities sick leaves accidents absenteeisms   

LA8, LA11 
education training counseling counselling guidance 

educations trainings counselings counsellings guidances 

LA13 

diversity diverseness equality gender   

diversities diversenesses equalities genders   

          

man age group 

+ 

distribution distributed 

men age groups distributions distributing 

woman age  distribute distributes 

women       

LA14 

equal 

+ 

remuneration pay payment 

remunerations paid payments 

equally 
salary paying wage 

salaries pays wages 

Human rights (HR)           

HR1, HR2, HR3, 
HR10, HR11 human right human rights       

H4 

discriminate discrimination nondiscriminating favoritism nonfavoritism 

discriminated discriminations nondiscriminates favoritisms nonfavoritisms 

discriminating nondiscriminate nondiscrimination favouritism nonfavouristism 

discriminates nondiscriminated nondiscriminations favouritisms nonfavouritisms 

H6 child labor child labors child labour child labours   

HR7 

forced labor forced labours compulsory labour impelled labors   

forced labors compulsory labor compulsory labours impelled labour   

forced labour compulsory labors impelled labor impelled labours   

marketing communications sponsorship adverts ad advertisings 

market communication sponsorships advertisement ads   
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Socialt ansvarstagande, del 2 

Society (SO) 
     

SO1, SO9, 
SO10 

community communities local involvement local involvements 

          

project 
+ 

educational social cultural 

projects educationally socially culturally 

SO2, SO3, 
SO4 corruption corruptions anticorruption anticorruptions   

SO5 

public policy public debates lobbying political politician 

public policies lobby lobbies politically politicians 

public debate lobbied politic politics   

SO8 

compliance complying jurisprudences 

- 

environment compliances complies regulation 

noncompliance abide regulations 

noncompliances abided legislation 

environments 
abidance abode legislations 

abidances abiding ordinance 

conformation abides ordinances 

conformations conform fine 

environmental 
conformity conformed fines 

conformities conforming sanction 

conformance conforms sanctions 

conformances law lawsuit 

environmentally comply laws lawsuits 

complied jurisprudence   

Product 
Responsibility 
(PR) product responsibility product responsibilities       

PR1 
health safety 

+ 
product service 

healths safeties products services 

PR3 

label labelled labeling     

labeled labelling labels     

          

product service 
+ 

information   

products services informations   

PR6 marketing communication market communications advert advertisements advertising 
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Bilaga 3 – Introduktionsbrev samt påminnelsebrev 

For this letter in English, please see below. 

 

Till vem det må gälla, 

 

Hej! 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) har blivit en viktig del i företags strategier. Fler och 

fler företag anser att det är viktigt att kommunicera ut insatser inom området CSR. CSR-

kommunikation är dock ett kostsamt åtagande. Är således CSR-kommunikation ett 

tillräckligt viktigt åtagande att det även prioriterades högt under den senaste finanskrisen 

(2008-2009), när åtskilliga företag genomgick svåra tider, eller är CSR-kommunikation ett 

fortsatt viktigt åtagande, på grund av värdeskapandet som CSR kan bidra till? Tidigare 

forskning inom detta område har gett motsägande svar, och det finns ingen akademisk 

studie utförd vad gäller svenska företag.  

 

Syftet med studien är att svara på om och hur företags CSR-kommunikationer förändrades 

under och på grund av finanskrisen i Sverige. Har således kommunikationer av Era 

ekonomiska, miljömässiga och/eller sociala ansvarstaganden förändrats? En viktig del av 

studien är också att förklara varför eller varför inte CSR-kommunikationer förändrades 

under och på grund av finanskrisen i Sverige. Det är där som Ni främst kommer in i bilden. 

 

Ert företag är en otrolig viktig del av den svenska ekonomin, och är en stor anledning till 

att den svenska ekonomin går runt. Därtill är Du som läser detta brev en betydande part i 

företagets CSR. Vi vill därmed välkomna Er till att medverka i en enkätundersökning, som 

syftar till att besvara ställda problem. Enkäten kommer att ske via webben, och beräknas att 

maximalt ta mellan fem och tio minuter att genomföra. De svar som vi får från Er 

behandlas konfidentiellt. Rådatan kommer enbart att bearbetas av oss och vår handledare. 

Vi kommer därmed inte att nämna Ert företags namn i koppling till svaren i vår färdiga 

studie.  
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Er medverkan bidrar till en bättre förklaring över företags inställningar till CSR-

kommunikation. Svaren som vi får från Er ger oss underlag för att slutföra en 

examensuppsats på D-nivå för Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Uppsatsen görs under handledning av docent Anna Stafsudd. Observera att deltagandet 

naturligtvis är frivilligt. Vi har därförutom utfört en innehållsanalys av Ert företags CSR-

kommunikation, som vi är villiga att dela med oss av som tack för Ert deltagande. Vid 

intresse eller frågor vänligen svara på detta e-mail eller ring oss per telefon. 

 

Länken till webbenkäten: 

 

Observera att Ni i webbenkäten inte kan gå tillbaka till föregående sida efter att Ni har 

tryckt på knappen Nästa. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Marcus Dahlin och Winston Spångberg 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet i Växjö 
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To whom it may concern, 

 

Hi! 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) has become an integral part in a company’s 

strategies. More and even more companies opine to the fact that it is an important 

endeavour to disclose CSR. However, disclosing CSR is an expensive undertaking. The 

financial crisis caused setbacks to companies, and a lot of the companies had to prioritise 

the most important endeavours. Therefore, were CSR disclosure sufficient enough in your 

company’s strategies during the financial crisis, or were CSR disclosure an even more 

integral part in your company, during the financial crisis, due to its value creation? 

 

The purpose of this study is to answer if, and how CSR disclosure altered, during, and 

because of the financial crisis in Sweden. Thus, have your company’s economical, 

environmental, and/or social responsibility disclosure altered during, and because of the 

financial crisis? Moreover, an even more important part of this study is the purpose of 

answering why CSR disclosure altered, or why CSR disclosure didn’t alter during, and 

because of the financial crisis. 

 

Your company is of greater importance to the Swedish economy. You, especially, are an 

important part of your company’s CSR. Therefore, we welcome you to take part in a 

survey that serves to answer the three above-mentioned purposes. The survey is a web 

questionnaire, and will take approximately five to ten minutes to complete. Raw data will 

be confidential to the public, and will only be processed by us and our master dissertation 

advisor. We can assure you that we will not publish your name, or that of your company’s, 

in our final master dissertation. Moreover, your participation contributes to a wider 

explanation of companies’ attitudes to CSR disclosure. The answers that we will get from 

you will allow us to complete our master dissertation at Linnaeus University in Växjö, 

Sweden. Our master dissertation advisor is associate professor Anna Stafsudd. The web 

questionnaire is optional. We have completed a content analysis on your company’s CSR 
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disclosure, which we would be happy to share with you. Please contact us if you have any 

questions or concerns. 

 

The link to the web questionnaire:  

 

Please observe that you, on the web questionnaire, can’t go back to the previous page, after 

having pressed on Next. 

 

Best regards, 

 

Marcus Dahlin and Winston Spångberg 

Master of Business Administration - Civilekonomprogrammet 

Linnaeus University in Växjö, Sweden 
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Påminnelsebrev # 1 

 

For this letter in English, please see below. 

 

Till vem det må gälla, 

 

Hej! 

 

Vi skickade ut ett e-mail innehållandes en enkät till Er i förra veckan, och eftersom vi ännu 

inte har fått ett svar från Er har vi antagit att Ni har glömt bort eller inte har haft tid att fylla 

i enkäten. Det förra e-mailet förmedlade fram att Corporate Social Responsibility (CSR) 

har blivit en viktig del i företags strategier. Fler och fler företag anser att det är viktigt att 

kommunicera ut insatser inom området CSR. CSR-kommunikation är dock ett kostsamt 

åtagande. Är således CSR-kommunikation ett tillräckligt viktigt åtagande att det även 

prioriterades högt under den senaste finanskrisen (2008-2009), när åtskilliga företag 

genomgick svåra tider, eller är CSR-kommunikation ett fortsatt viktigt åtagande, på grund 

av värdeskapandet som CSR kan bidra till? Tidigare forskning inom detta område har gett 

motsägande svar, och det finns ingen akademisk studie utförd vad gäller svenska företag.  

 

Syftet med studien är att svara på om och hur företags CSR-kommunikationer förändrades 

under och på grund av finanskrisen i Sverige. Har således kommunikationer av Era 

ekonomiska, miljömässiga och/eller sociala ansvarstaganden förändrats? En viktig del av 

studien är också att förklara varför eller varför inte CSR-kommunikationer förändrades 

under och på grund av finanskrisen i Sverige. Det är där som Ni främst kommer in i bilden. 

 

Ert företag är en otrolig viktig del av den svenska ekonomin, och är en stor anledning till 

att den svenska ekonomin går runt. Därtill är Du som läser detta brev en betydande part i 

företagets CSR. Vi vill därmed välkomna Er till att medverka i en enkätundersökning, som 

syftar till att besvara ställda problem. Enkäten kommer att ske via webben, och beräknas att 

maximalt ta mellan fem och tio minuter att genomföra. De svar som vi får från Er 

behandlas konfidentiellt. Rådatan kommer enbart att bearbetas av oss och vår handledare. 
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Vi kommer därmed inte att nämna Ert företags namn i koppling till svaren i vår färdiga 

studie.  

 

Er medverkan bidrar till en bättre förklaring över företags inställningar till CSR-

kommunikation. Svaren som vi får från Er ger oss underlag för att slutföra en 

examensuppsats på D-nivå för Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Uppsatsen görs under handledning av docent Anna Stafsudd. Observera att deltagandet 

naturligtvis är frivilligt. Vi har därförutom utfört en innehållsanalys av Ert företags CSR-

kommunikation, som vi är villiga att dela med oss av som tack för Ert deltagande. Vid 

intresse eller frågor vänligen svara på detta e-mail eller ring oss per telefon. 

 

Länken till webbenkäten:  

 

Observera att Ni i webbenkäten inte kan gå tillbaka till föregående sida efter att Ni har 

tryckt på knappen Nästa. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Marcus Dahlin och Winston Spångberg 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet i Växjö 
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To whom it may concern, 

 

Hi! 

 

We sent out an e-mail containing a questionnaire to you last week, and since we haven’t 

yet received a response from you, we have assumed that you have forgotten, or otherwise 

haven’t had time to complete the survey. The former e-mail conveyed that Corporate Social 

Responsibility (CSR) has become an integral part in a company’s strategies. More and even 

more companies opine to the fact that it is an important endeavour to disclose CSR. 

However, disclosing CSR is an expensive undertaking. The financial crisis caused setbacks 

to companies, and a lot of the companies had to prioritise the most important endeavours. 

Therefore, were CSR disclosure sufficient enough in your company’s strategies, during the 

financial crisis, or were CSR disclosure an even more integral part in your company, during 

the financial crisis, due to its value creation? 

 

The purpose of this study is to answer if and how CSR disclosure altered, during, and 

because of the financial crisis in Sweden. Thus, have your company’s economical, 

environmental, and/or social responsibility disclosure altered during, and because of the 

financial crisis? Moreover, an even more important part of this study is the purpose of 

answering why CSR disclosure altered, or why CSR disclosure didn’t alter during, and 

because of the financial crisis. 

 

Your company is of greater importance to the Swedish economy. You, especially, are an 

important part of your company’s CSR. Therefore, we welcome you to take part in a 

survey that serves to answer the three above-mentioned purposes. The survey is a web 

questionnaire, and will take approximately five to ten minutes to complete. Raw data will 

be confidential to the public, and will only be processed by us and our master dissertation 

advisor. We can assure you that we will not publish your name, or that of your company’s, 

in our final master dissertation. Moreover, your participation contributes to a wider 

explanation of companies’ attitudes to CSR disclosure. The answers that we will get from 

you will allow us to complete our master dissertation at Linnaeus University in Växjö, 
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Sweden. Our master dissertation advisor is associate professor Anna Stafsudd. The web 

questionnaire is optional. We have completed a content analysis on your company’s CSR 

disclosure, which we would be happy to share with you. Please contact us if you have any 

questions or concerns. 

 

The link to the web questionnaire:  

 

Please observe that you, on the web questionnaire, can’t go back to the previous page, after 

having pressed on Next. 

 

Best regards, 

 

Marcus Dahlin and Winston Spångberg 

Master of Business Administration - Civilekonomprogrammet 

Linnaeus University in Växjö, Sweden 
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Påminnelsebrev # 2 

 

For this letter in English, please see below. 

 

Till vem det må gälla, 

 

Hej! 

 

Vi skickade ut ett första e-mail innehållandes en enkät till Er för två veckor sedan, och 

eftersom vi ännu inte har fått ett svar från Er har vi antagit att Ni har glömt bort eller inte 

har haft tid att fylla i enkäten. Svarstiden är snart ute. Vi skulle vara oerhört tacksamma om 

Ni besvarade denna enkät innan veckans slut.  

 

Det första e-mailet förmedlade fram att Corporate Social Responsibility (CSR) har blivit en 

viktig del i företags strategier. Fler och fler företag anser att det är viktigt att kommunicera 

ut insatser inom området CSR. CSR-kommunikation är dock ett kostsamt åtagande. Är 

således CSR-kommunikation ett tillräckligt viktigt åtagande att det även prioriterades högt 

under den senaste finanskrisen (2008-2009), när åtskilliga företag genomgick svåra tider, 

eller var CSR-kommunikation ett fortsatt viktigt åtagande eller kanske till och med ett 

större åtagande, på grund av värdeskapandet som CSR kan bidra till? Tidigare forskning 

inom detta område har gett motsägande svar, och det finns ingen akademisk studie utförd 

vad gäller svenska företag.  

 

Syftet med studien är att svara på om och hur företags CSR-kommunikationer förändrades 

under och på grund av finanskrisen i Sverige. En viktig del av studien är också att förklara 

varför eller varför inte CSR-kommunikationer förändrades under och på grund av 

finanskrisen i Sverige. Det är där som Ni främst kommer in i bilden. 

 

Ert företag är en otrolig viktig del av den svenska ekonomin, och är en stor anledning till 

att den svenska ekonomin går runt. Därtill är Du som läser detta brev en betydande part i 

företagets CSR. Vi vill därmed välkomna Er till att medverka i en enkätundersökning, som 
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syftar till att besvara ställda problem. Enkäten kommer att ske via webben, och beräknas att 

maximalt ta mellan fem och tio minuter att genomföra. De svar som vi får från Er 

behandlas konfidentiellt. Rådatan kommer enbart att bearbetas av oss och vår handledare. 

Vi kommer därmed inte att nämna Ert företags namn i koppling till svaren i vår färdiga 

studie.  

 

Er medverkan bidrar till en bättre förklaring över företags inställningar till CSR-

kommunikation. Svaren som vi får från Er ger oss underlag för att slutföra en 

examensuppsats på D-nivå för Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Uppsatsen görs under handledning av docent Anna Stafsudd. Observera att deltagandet 

naturligtvis är frivilligt. Vi har därförutom utfört en innehållsanalys av Ert företags CSR-

kommunikation, som vi är villiga att dela med oss av som tack för Ert deltagande. Vid 

intresse eller frågor vänligen svara på detta e-mail eller ring oss per telefon. 

 

Länken till webbenkäten:  

 

Observera att Ni i webbenkäten inte kan gå tillbaka till föregående sida efter att Ni har 

tryckt på knappen Nästa. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Marcus Dahlin och Winston Spångberg 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet i Växjö 
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To whom it may concern, 

 

Hi! 

 

We sent out a first e-mail containing a questionnaire to you last week, and since we haven’t 

yet received a response from you, we have assumed that you have forgotten, or otherwise 

haven’t had time to complete the survey. The response time is running out. We would be 

extremely grateful if you answered this survey before the end of this week. 

 

The first e-mail conveyed that Corporate Social Responsibility (CSR) has become an 

integral part in a company’s strategies. More and even more companies opine to the fact 

that it is an important endeavour to disclose CSR. However, disclosing CSR is an 

expensive undertaking. The financial crisis caused setbacks to companies, and a lot of the 

companies had to prioritise the most important endeavours. Therefore, were CSR 

disclosure sufficient enough in your company’s strategies, during the financial crisis, or 

were CSR disclosure an even more integral part in your company, during the financial 

crisis, due to its value creation? 

 

The purpose of this study is to answer if and how CSR disclosure altered, during, and 

because of the financial crisis in Sweden. Moreover, an even more important part of this 

study is the purpose of answering why CSR disclosure altered, or why CSR disclosure 

didn’t alter during, and because of the financial crisis. 

 

Your company is of greater importance to the Swedish economy. You, especially, are an 

important part of your company’s CSR. Therefore, we welcome you to take part in a 

survey that serves to answer the three above-mentioned purposes. The survey is a web 

questionnaire, and will take approximately five to ten minutes to complete. Raw data will 

be confidential to the public, and will only be processed by us and our master dissertation 

advisor. We can assure you that we will not publish your name or that of your company’s 

in our final master dissertation. Moreover, your participation contributes to a wider 

explanation of companies’ attitudes to CSR disclosure. The answers that we will get from 
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you will allow us to complete our master dissertation at Linnaeus University in Växjö, 

Sweden. Our master dissertation advisor is associate professor Anna Stafsudd. The web 

questionnaire is optional. We have completed a content analysis on your company’s CSR 

disclosure, which we would be happy to share with you. Please contact us if you have any 

questions or concerns. 

 

The link to the web questionnaire:  

 

Please observe that you, on the web questionnaire, can’t go back to the previous page, after 

having pressed on Next. 

 

Best regards, 

 

Marcus Dahlin and Winston Spångberg 

Master of Business Administration - Civilekonomprogrammet 

Linnaeus University in Växjö, Sweden 
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Bilaga 4 – Flödesschema över enkätfrågor 
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Bilaga 5 – t-test per sektor och kommunikation av ansvarstagande 

Beroende var. Sektor Antal Medelvärde Standardavvikelse Skillnad Signifikans 

CSR-
kommunikation 

Ekonomi 130 810,1 335,3 
-389,7 0,000** 

Industriverksamhet 166 1199,8 657,1 

Ekonomi 130 810,1 335,3 
-234,0 0,003** 

Konsumenttjänster 84 1044,1 639,5 

Ekonomi 130 810,1 335,3 
-174,6 0,066* 

Konsumentvaror 76 984,6 776,1 

Ekonomi 130 810,1 335,3 
-544,3 0,000** 

Råvaror 46 1354,3 657,0 

Ekonomi 130 810,1 335,3 
40,3 0,610 

Sjukvård 50 769,8 515,5 

Ekonomi 130 810,1 335,3 
83,0 0,227 

Teknik 34 727,1 425,8 

Industriverksamhet 166 1199,8 657,1 
155,7 0,075* 

Konsumenttjänster 84 1044,1 639,5 

Industriverksamhet 166 1199,8 657,1 
215,1 0,027** 

Konsumentvaror 76 984,6 776,1 

Industriverksamhet 166 1199,8 657,1 
-154,6 0,159 

Råvaror 46 1354,3 657,0 

Industriverksamhet 166 1199,8 657,1 
429,9 0,000** 

Sjukvård 50 769,8 515,5 

Industriverksamhet 166 1199,8 657,1 
472,7 0,000** 

Teknik 34 727,1 425,8 

Konsumenttjänster 84 1044,1 639,5 
59,5 0,596 

Konsumentvaror 76 984,6 776,1 

Konsumenttjänster 84 1044,1 639,5 
-310,2 0,010** 

Råvaror 46 1354,3 657,0 

Konsumenttjänster 84 1044,1 639,5 
274,3 0,008** 

Sjukvård 50 769,8 515,5 

Konsumenttjänster 84 1044,1 639,5 
317,0 0,002** 

Teknik 34 727,1 425,8 

Konsumentvaror 76 984,6 776,1 
-369,7 0,008** 

Råvaror 46 1354,3 657,0 

Konsumentvaror 76 984,6 776,1 
214,8 0,064** 

Sjukvård 50 769,8 515,5 

Konsumentvaror 76 984,6 776,1 
257,6 0,027** 

Teknik 34 727,1 425,8 

Råvaror 46 1354,3 657,0 
584,5 0,000** 

Sjukvård 50 769,8 515,5 

Råvaror 46 1354,3 657,0 
627,3 0,000** 

Teknik 34 727,1 425,8 

Sjukvård 50 769,8 515,5 
42,8 0,691 

Teknik 34 727,1 425,8 
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Beroende var. Sektor Antal Medelvärde Standardavvikelse Skillnad Signifikans 

Kommunikation 
av ekonomiskt 

ansvarstagande 

Ekonomi 130 469,2 166,4 
-68,4 0,003** 

Industriverksamhet 166 537,6 216,4 

Ekonomi 130 469,2 166,4 
19,8 0,387 

Konsumenttjänster 84 449,5 157,6 

Ekonomi 130 469,2 166,4 
10,4 0,692 

Konsumentvaror 76 458,8 205,4 

Ekonomi 130 469,2 166,4 
20,6 0,285 

Råvaror 46 448,7 84,6 

Ekonomi 130 469,2 166,4 
83,2 0,008** 

Sjukvård 50 386,0 231,2 

Ekonomi 130 469,2 166,4 
72,9 0,027** 

Teknik 34 396,4 181,8 

Industriverksamhet 166 537,6 216,4 
88,1 0,000** 

Konsumenttjänster 84 449,5 157,6 

Industriverksamhet 166 537,6 216,4 
78,8 0,008** 

Konsumentvaror 76 458,8 205,4 

Industriverksamhet 166 537,6 216,4 
88,9 0,000** 

Råvaror 46 448,7 84,6 

Industriverksamhet 166 537,6 216,4 
151,6 0,000** 

Sjukvård 50 386,0 231,2 

Industriverksamhet 166 537,6 216,4 
141,2 0,000** 

Teknik 34 396,4 181,8 

Konsumenttjänster 84 449,5 157,6 
-9,4 0,767 

Konsumentvaror 76 458,8 205,4 

Konsumenttjänster 84 449,5 157,6 
0,8 0,970 

Råvaror 46 448,7 84,6 

Konsumenttjänster 84 449,5 157,6 
63,5 0,090* 

Sjukvård 50 386,0 231,2 

Konsumenttjänster 84 449,5 157,6 
53,1 0,116 

Teknik 34 396,4 181,8 

Konsumentvaror 76 458,8 205,4 
10,2 0,704 

Råvaror 46 448,7 84,6 

Konsumentvaror 76 458,8 205,4 
72,8 0,066* 

Sjukvård 50 386,0 231,2 

Konsumentvaror 76 458,8 205,4 
62,5 0,130 

Teknik 34 396,4 181,8 

Råvaror 46 448,7 84,6 
62,7 0,078* 

Sjukvård 50 386,0 231,2 

Råvaror 46 448,7 84,6 
52,3 0,127 

Teknik 34 396,4 181,8 

Sjukvård 50 386,0 231,2 
-10,4 0,827 

Teknik 34 396,4 181,8 
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Beroende var. Sektor Antal Medelvärde Standardavvikelse Skillnad Signifikans 

Kommunikation 
av miljömässigt 
ansvarstagande 

Ekonomi 130 112,8 84,1 
-176,1 0,000** 

Industriverksamhet 166 288,9 263,0 

Ekonomi 130 112,8 84,1 
-76,5 0,003** 

Konsumenttjänster 84 189,2 223,5 

Ekonomi 130 112,8 84,1 
-88,6 0,010** 

Konsumentvaror 76 201,3 285,0 

Ekonomi 130 112,8 84,1 
-379,3 0,000** 

Råvaror 46 492,1 353,9 

Ekonomi 130 112,8 84,1 
20,1 0,133 

Sjukvård 50 92,6 68,5 

Ekonomi 130 112,8 84,1 
23,4 0,164 

Teknik 34 89,4 97,0 

Industriverksamhet 166 288,9 263,0 
99,7 0,003** 

Konsumenttjänster 84 189,2 223,5 

Industriverksamhet 166 288,9 263,0 
87,6 0,020** 

Konsumentvaror 76 201,3 285,0 

Industriverksamhet 166 288,9 263,0 
-203,2 0,001** 

Råvaror 46 492,1 353,9 

Industriverksamhet 166 288,9 263,0 
196,3 0,000** 

Sjukvård 50 92,6 68,5 

Industriverksamhet 166 288,9 263,0 
199,5 0,000** 

Teknik 34 89,4 97,0 

Konsumenttjänster 84 189,2 223,5 
-12,1 0,764 

Konsumentvaror 76 201,3 285,0 

Konsumenttjänster 84 189,2 223,5 
-302,9 0,000** 

Råvaror 46 492,1 353,9 

Konsumenttjänster 84 189,2 223,5 
96,6 0,000** 

Sjukvård 50 92,6 68,5 

Konsumenttjänster 84 189,2 223,5 
99,9 0,001** 

Teknik 34 89,4 97,0 

Konsumentvaror 76 201,3 285,0 
-290,8 0,000** 

Råvaror 46 492,1 353,9 

Konsumentvaror 76 201,3 285,0 
108,7 0,002** 

Sjukvård 50 92,6 68,5 

Konsumentvaror 76 201,3 285,0 
112,0 0,003** 

Teknik 34 89,4 97,0 

Råvaror 46 492,1 353,9 
399,5 0,000** 

Sjukvård 50 92,6 68,5 

Råvaror 46 492,1 353,9 
402,8 0,000** 

Teknik 34 89,4 97,0 

Sjukvård 50 92,6 68,5 
3,3 0,856 

Teknik 34 89,4 97,0 



214 

 

Beroende var. Sektor Antal Medelvärde Standardavvikelse Skillnad Signifikans 

Kommunikation 
av socialt 

ansvarstagande 

Ekonomi 130 207,8 124,3 
-111,4 0,000** 

Industriverksamhet 166 319,2 205,8 

Ekonomi 130 207,8 124,3 
-133,5 0,000** 

Konsumenttjänster 84 341,3 256,5 

Ekonomi 130 207,8 124,3 
-69,8 0,024** 

Konsumentvaror 76 277,6 248,7 

Ekonomi 130 207,8 124,3 
-140,5 0,000** 

Råvaror 46 348,3 213,0 

Ekonomi 130 207,8 124,3 
-71,8 0,032** 

Sjukvård 50 279,5 218,7 

Ekonomi 130 207,8 124,3 
-6,3 0,802 

Teknik 34 214,1 149,3 

Industriverksamhet 166 319,2 205,8 
-22,1 0,462 

Konsumenttjänster 84 341,3 256,5 

Industriverksamhet 166 319,2 205,8 
41,6 0,173 

Konsumentvaror 76 277,6 248,7 

Industriverksamhet 166 319,2 205,8 
-29,0 0,402 

Råvaror 46 348,3 213,0 

Industriverksamhet 166 319,2 205,8 
39,7 0,240 

Sjukvård 50 279,5 218,7 

Industriverksamhet 166 319,2 205,8 
105,2 0,001** 

Teknik 34 214,1 149,3 

Konsumenttjänster 84 341,3 256,5 
63,7 0,113 

Konsumentvaror 76 277,6 248,7 

Konsumenttjänster 84 341,3 256,5 
-6,9 0,876 

Råvaror 46 348,3 213,0 

Konsumenttjänster 84 341,3 256,5 
61,8 0,157 

Sjukvård 50 279,5 218,7 

Konsumenttjänster 84 341,3 256,5 
127,3 0,001** 

Teknik 34 214,1 149,3 

Konsumentvaror 76 277,6 248,7 
-70,7 0,111 

Råvaror 46 348,3 213,0 

Konsumentvaror 76 277,6 248,7 
-2,0 0,964 

Sjukvård 50 279,5 218,7 

Konsumentvaror 76 277,6 248,7 
63,5 0,101 

Teknik 34 214,1 149,3 

Råvaror 46 348,3 213,0 
68,7 0,123 

Sjukvård 50 279,5 218,7 

Råvaror 46 348,3 213,0 
134,2 0,001** 

Teknik 34 214,1 149,3 

Sjukvård 50 279,5 218,7 
65,5 0,132 

Teknik 34 214,1 149,3 
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Bilaga 6 – Fullständig korrelationstabell 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Korrelation 1

Signifikans

Korrelation ,746 1

Signifikans ,000

Korrelation ,886 ,447 1

Signifikans ,000 ,000

Korrelation ,931 ,612 ,759 1

Signifikans ,000 ,000 ,000

Korrelation ,018 ,002 ,043 ,018 1

Signifikans ,666 ,961 ,298 ,663 .

Korrelation ,586 ,560 ,429 ,565 ,005 1

Signifikans ,000 ,000 ,000 ,000 ,908

Korrelation ,077 ,078 ,019 ,125 -,119 ,011 1

Signifikans ,066 ,062 ,648 ,003 ,003 ,779

Korrelation -,021 ,079 -,098 -,016 ,072 ,230 -,242 1

Signifikans ,611 ,059 ,019 ,702 ,076 ,000 ,000

Korrelation ,311 ,190 ,423 ,187 ,000 ,256 ,092 ,088 1

Signifikans ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 ,023 ,030 .

Korrelation -,133 -,078 -,130 -,131 -,316 -,031 ,157 -,020 ,000 1

Signifikans ,001 ,060 ,002 ,001 ,000 ,436 ,000 ,616 1,000 .

Korrelation -,082 -,040 -,086 -,090 -,316 -,010 ,157 ,051 ,000 -,200 1

Signifikans ,048 ,340 ,038 ,030 ,000 ,795 ,000 ,211 1,000 ,000 .

Korrelation -,023 -,010 -,003 -,033 ,632 ,000 -,028 ,086 ,000 -,200 -,200 1

Signifikans ,576 ,805 ,947 ,422 ,000 ,991 ,486 ,035 1,000 ,000 ,000 .

Korrelation ,045 ,013 ,057 ,056 ,632 ,005 -,122 ,005 ,000 -,200 -,200 -,200 1

Signifikans ,272 ,758 ,170 ,177 ,000 ,893 ,003 ,897 1,000 ,000 ,000 ,000 .

Korrelation ,093 ,050 ,080 ,102 -,316 ,009 -,026 -,074 ,000 -,200 -,200 -,200 -,200 1

Signifikans ,025 ,224 ,052 ,014 ,000 ,819 ,516 ,069 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 .

Korrelation ,110 ,071 ,089 ,106 -,316 ,027 -,138 -,048 ,000 -,200 -,200 -,200 -,200 -,200 1

Signifikans ,008 ,085 ,031 ,010 ,000 ,507 ,001 ,242 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 .

Korrelation ,200 ,114 ,184 ,206 ,000 ,039 -,232 -,064 ,000 -,655 -,393 -,131 ,131 ,393 ,655 1

Signifikans ,000 ,006 ,000 ,000 1,000 ,337 ,000 ,113 1,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 .

15. År 2011

6. Storlek

7. Lönsamhet

8. Skuldsättningsgrad

16. Åren

9. Sektor

10. År 2006

11. År 2007

12. År 2008

13. År 2009

14. År 2010

Variabel

1. CSR-kommunikation

2. Kommunikation av 

ekonomiskt ansvarstagande

3. Kommunikation av 

miljömässigt ansvarstagande

4. Kommunikation av socialt 

ansvarstagande

5. Finanskris

 


