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Sammanfattning 
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Linnéuniversitetet i Växjö, Kurskod: 4FE12E, VT 2014 

 

Författare: Vera Boulund & Anna Wengholm 

Handledare: Jan Alpenberg 

 

Titel: Hur mäts ansvar? - En kvantitativ undersökning av den interna mätningen av Corporate 

Social Responsibility.  

 

 

Bakgrund: Företag står idag inför en ökad press att hantera och styra CSR då exempelvis 

förbättringar inom sociala eller miljömässiga prestationer påverkar företags resultat, och 

därmed det långsiktiga värdet för aktieägare. Detta måste mätas för att kunna nå 

organisatoriska mål och för att skapa en förståelse för hur CSR-prestationer är 

sammanlänkade till olika processer inom företaget.  

 

Syfte: Denna uppsats syftar till att identifiera vilka mätområden som används internt inom 

Corporate Social Responsibility hos företag noterade på NASDAQ OMX Nordic. Uppsatsen 

syftar även till att undersöka vad informationen hämtad i den interna mätningen av Corporate 

Social Responsibility används till. 

 

Metod: Vi har gjort en kvantitativ undersökning med webbenkäter som har skickats ut till 

alla företag noterade på NASDAQ OMX Nordic under april 2014. Referensramen består av 

litteratur som behandlar CSR, extern rapportering och intern mätning. Den insamlade datan 

har sammanställts i contingency tabeller för att tydligt sammanfatta innehållet och undersöka 

vad som mäts internt gällande CSR.  

 

Slutsats: GRIs externa riktlinjer har även relevans i den interna styrningen av CSR. 

Ekonomiska mätområden och områden kopplade till personal är de som är vanligast 

förekommande i de tillfrågade företagens interna mätning av CSR. Majoriteten av de 

alternativa användningsområden som presenterades i enkäten finns representerade i 

respondenternas interna styrning. 

 

Nyckelord: Corporate Social Responsibilty, CSR, Hållbarhet, Extern rapportering, Intern 

mätning, GRI. 
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Abstract 

 

Master Thesis, Controller, Program of Master of Science in Business and Economics, School 

of Business and Economics at Linnaeus University in Växjö , Course Code: 4FE12E, Spring 

2014 

 

Authors: Vera Boulund & Anna Wengholm 

Supervisor: Jan Alpenberg 

 

Title: How is responsibility measured? - A quantitative study of the internal measurement of 

Corporate Social Responsibility. 

 

 

Background: Businesses today face increasing pressure to manage and control their CSR 

since, for example, improvements in social or environmental performance affects the 

company's bottom line, and thus the long-term value for shareholders. This must be measured 

in order to achieve organizational goals and to create an understanding of how CSR 

performance are linked to different processes within the company. 

 

Purpose: This paper aims to identify what area are used internally regarding Corporate 

Social Responsibility of companies listed on the NASDAQ OMX Nordic. The paper also 

aims to examine what information collected from the internal measurement of Corporate 

Social Responsibility is used for. 

 

Method: We have done a quantitative study using an e-mailsurvey that were sent out to all 

companies listed on the NASDAQ OMX Nordic Exchange in April 2014. The literature 

review consists of literature regarding CSR, external reporting and internal measurement. The 

collected data are summarized in contingency tables to clearly summarize the contents and 

examine what is measured internally regarding CSR . 

 

Conclusion: The external guidance of GRI is also relevant in the internal governance of 

CSR. The economic area and areas related to personnel are those that are most prevalent in 

the surveyed companies' internal measurement of CSR. The majority of the presented 

alternative uses which were presented in the survey are represented in the respondents' 

internal control. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR, Sustainability, External Reporting, 

Internal measurement, GRI. 

 



                             
 
 
 

- 5 - 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................... - 7 - 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................. - 7 - 

1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................... - 8 - 

1.3 Frågeställningar ................................................................................................................. - 10 - 

1.4 Syfte .................................................................................................................................. - 10 - 

2. Referensram ............................................................................................................................ - 11 - 

2.1 Corporate Social Responsibility ......................................................................................... - 11 - 

2.1.1 Carrolls Pyramid of Corporate Social Responsibilty .................................................... - 11 - 

2.1.2 Varför väljer företag att ta ansvar? ............................................................................... - 13 - 

2.2 Varifrån kommer förväntningarna på företag att mäta ansvar? ............................................ - 15 - 

2.2.1 Det externa perspektivet .............................................................................................. - 16 - 

2.2.2 Det interna perspektivet ............................................................................................... - 19 - 

2.3 Konceptuell modell ............................................................................................................ - 22 - 

3. Studiens metod ........................................................................................................................ - 24 - 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt och val av forskningsansats ..................................................... - 24 - 

3.2 Urval och genomförande .................................................................................................... - 24 - 

3.2.1 Genomförande av extern rapporteringsundersökning ................................................... - 26 - 

3.3 Enkät ................................................................................................................................. - 26 - 

3.3.1 Operationalisering av enkät ......................................................................................... - 26 - 

3.4 Metodkritik ........................................................................................................................ - 31 - 

3.5 Bortfall .............................................................................................................................. - 32 - 

3.5.1 Bortfallsanalys ............................................................................................................ - 33 - 

3.6 Statistisk analys ................................................................................................................. - 34 - 

3.7 Reliabilitet ......................................................................................................................... - 35 - 

3.8 Etiska aspekter ................................................................................................................... - 35 - 

4. Svarsbild med tillhörande analys.............................................................................................. - 36 - 

4.1 Presentation av svarsgrupp ................................................................................................. - 36 - 

4.1.2 Resultat för samtliga respondenter ............................................................................... - 38 - 

4.2 Vilka mätområden används i företags interna styrning av CSR? ......................................... - 40 - 

4.2.1 Hur se den interna mätningen av CSR ut jämfört med den externa rapporteringen? ...... - 42 - 

4.3 Vad används den interna mätningen av CSR till? ............................................................... - 46 - 

4.4 Föreligger det skillnader i den interna mätningen av CSR mellan Large Cap, Mid Cap och 

Small Cap på NASDAQ OMX Nordic? ................................................................................... - 48 - 



                             
 
 
 

- 6 - 
 

4.4.1 Mätområden ................................................................................................................ - 49 - 

4.4.2 Användningsområden.................................................................................................. - 50 - 

5. Slutsatser ................................................................................................................................. - 51 - 

5.1 Vilka mätområden används hos företag noterade på NASDAQ OMX Nordic vid intern mätning 

av Corporate Social Responsibility? ......................................................................................... - 51 - 

5.2 Till vad används information hämtad i den interna mätningen av Corporate Social 

Responsibility hos företag noterade på NASDAQ OMX Nordic? ............................................. - 51 - 

5.3 Reflektioner kring studiens resultat .................................................................................... - 52 - 

5.3.1 Examensarbetets samhälleliga- och hållbarhets aspekter. ............................................. - 52 - 

5.3.2 Fortsatt forskning ........................................................................................................ - 52 - 

6. Källförteckning........................................................................................................................ - 54 - 

6.1 Artiklar och litteratur ......................................................................................................... - 54 - 

Bilaga 1 – Försättsblad enkät ....................................................................................................... - 59 - 

Bilaga 2 - Påminnelsebrev ........................................................................................................... - 62 - 

Bilaga 3 – Enkät .......................................................................................................................... - 63 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             
 
 
 

- 7 - 
 

1. Inledning 

Avsnittet börjar med en bakgrund till Corporate Social Responsibility begreppet. Bakgrunden 

följs av en problemdiskussion som belyser att den externa rapporteringen och den interna 

mätningen av CSR. Det lyfts även fram argument till varför det är intressant att undersöka 

hur den interna mätningen av CSR ser ut. Problemdiskussionen leder sedan fram till två 

frågeställningar som följs av undersökningens syfte.  

1.1 Bakgrund 

Den här uppsatsen handlar om hur företag noterade på NASDAQ OMX Nordic för internt 

bruk mäter Corporate Social Responsibility (CSR), på svenska översatt till hållbart 

företagande (Grankvist, 2009). Idén att företag har ansvar gentemot samhället, utöver att gå 

med vinst, har funnits sedan länge men det var först på 1950-talet som begreppet CSR 

började användas (Frederick, 2006). Andra begrepp som används istället för CSR i Sverige är 

hållbarhet och företagsansvar (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). Veleva, Hart och 

Greiner och Crumbley (2001) menar att begreppet hållbarhet är vagt, särskilt i 

affärskontexten där det används för att beskriva allt mellan organisk yoghurt till 

oljeutvinning. Borglund et al., (2009) beskriver CSR, grovt förenklat, som att företag agerar 

för att ta ansvar gentemot samhället. 

 

Friedman (2009) förklarar att det endast finns ett socialt ansvar företag har mot samhället. 

Det är att använda resurser och delta i aktiviteter som syftar till att öka vinsten för företaget, 

så länge de håller sig inom spelreglerna som är att bedriva öppen och fri konkurrens och inte 

bedriva bedrägerier eller liknande. Barnett (2007) har däremot en annan syn på 

vinstmaximering och menar att det kan vara negativt i det avseende att intressenter kan 

uppfatta det som att företag går för bra. Grunden i denna tanke ligger i att om ett företag går 

med mycket vinst kan detta indikera att företaget tar mer från samhället än vad det ger 

tillbaka vilket kan betyda att vinsten har ökat för att företaget har utnyttjat någon av sina 

intressenter. Oavsett hur företag ser på vinsten så menar Carroll (1991) att samtliga 

ansvarsområden grundar sig i företagets ekonomiska ansvar.  

 

Över de senaste decennierna har CSR blivit ett populärt ämne som det har forskats mycket 

kring, och det finns flera definitioner av begreppet (Carroll & Shabana, 2010; Carroll, 1979; 

Williams & Aguilera, 2008; Szekely & Knirsch, 2005; Clarkson, 1995). Grankvist (2009) 

beskriver CSR som trendigt och något som flera företag vill skylta med, men håller med om 

att begreppet är svårdefinierat och diffust. Dahlsrud (2008) genomförde en studie som 
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identifierade 37 olika definitioner av CSR, men Carroll och Shabana (2010) menar att det 

finns många fler definitioner än så. Till exempel beskriver Dahlsrud (2008) CSR som hur 

företag behandlar sina anställda, sina intressenter och miljön. McWilliams och Siegel (2001) 

definierar det som godartade handlingar som är utanför företagets egna intresse och vad som 

krävs enligt lag. Fredericks, Post och Davis (1992) menar att CSR innebär att företag hålls 

ansvariga för effekterna av sina handlingar på miljön och samhället. Dock är den mest 

använda definitionen i forskningssyften Carrolls från 1991 (Carroll & Shabana, 2010; Wood, 

2010; Agudo Valiente, Garcés Ayerbe & Salvador Figueras, 2012; Galbreath & Shum, 2012). 

 

Carrolls definition är uppdelad i fyra områden där företag förväntas ta ansvar. Dessa kallas de 

ekonomiska-, legala-, etiska- och filantropiska ansvarsområdena. Det ekonomiska området 

handlar om att gå med en acceptabel vinst och att möta marknadens efterfråga på ett effektivt 

sätt. Företag har även en legal roll i att uppfylla sitt ekonomiska syfte inom lagens ramar. Det 

etiska området innebär att företag måste följa moraliska, och av samhället accepterade, regler. 

Det sista området, det filantropiska, refererar till aktiviteter som inte krävs enligt lag, men 

som förväntas av intressenter som ett exempel på bra medborgarskap. (Carroll, 1991) 

 

Tidigare genomfördes få studier för att undersöka kopplingar mellan CSR och finansiell 

prestation då företag primärt drevs av externa och sociala pådrivningar och inte sökte någon 

finansiell vinst för sitt ansvarstagande (Carroll & Shabana, 2010). Perrini och Tencati (2006) 

menar dock att företag idag står inför en ökad press att hantera och styra sitt CSR-arbete då 

exempelvis förbättringar inom sociala eller miljömässiga prestationer påverkar företags 

resultat, och därmed det långsiktiga värdet för aktieägare. Detta måste mätas för att kunna nå 

organisatoriska mål och för att skapa en förståelse för hur CSR-prestationer är 

sammanlänkade till olika processer inom företaget.  

1.2 Problemdiskussion 

Det finns flera kända anledningar till varför företag väljer att ägna sig åt CSR, och merparten 

av dessa är för företagens egna intresse, även om det är svårt att mäta exakt hur företag och 

deras intressenter påverkas av CSR (Agudo Valiente et al., 2012). Företags ekonomiska, 

sociala och miljömässiga prestationer inom CSR har det forskats relativt lite kring (Wood, 

2010). Anledningen till detta kan vara bristen på en samstämmig definition av CSR-

begreppet som gör det svårt att utvärdera och jämföra utfallen av olika studier då de ofta 
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refererar till olika dimensioner av begreppet (Williams & Aguilera, 2008; Szekely & Knirsch, 

2005; Clarkson, 1995).  

 

Lu, Wang och Lee (2013) menar att implementering av CSR försämrar företags resultat på 

kort sikt, dock bidrar det till ökad lönsamhet på lång sikt genom exempelvis 

konkurrensfördelar. Författarna menar att det främst är större företag med resurser som har 

möjlighet att investera i CSR-aktiviteter. Detta har uppmärksammats av flera författare 

(Williamson, Lynch-Wood & Ramsay, 2006; Fitjar, 2011; Sen & Cowley, 2013) som 

instämmer med att det i störst utsträckning är större företag som engagerar sig i CSR, snarare 

än mindre. Därför har denna undersökningen riktat fokus mot företag noterade på NASDAQ 

OMX Nordic.  

 

Munro (2013) menar att det är svårt för företag att mäta och rapportera sina sociala gärningar. 

Samtidigt blir företag i allt större utsträckning ombedda att tillhandahålla mer och bättre 

information om hur de identifierar, hanterar och styr sociala och miljömässiga frågor 

(Szekely & Knirsch, 2005; Murillo & Lozano, 2006). Elkington (2004) menar även att 

företag förväntas förklara hur CSR påverkar deras prestation på kort och lång sikt. Modeller 

har skapats som trycker på vikten av att mäta hur väl företag uppfyller kraven från sina 

intressenter samt hur detta beräknas, övervakas och rapporteras, så som publika företag har 

gjort med finansiell prestation i över 100 år. 

 

För att försöka att standardisera mätningen och rapporteringen av företags hållbarhetsarbete 

har riktlinjer som Global Reporting Initiative (GRI) skapats. Riktlinjerna är utformade för 

extern rapportering och följer Triple Bottom Line (TBL) modellens upplägg med ett 

ekonomiskt, ett socialt och ett miljömässig område (Brunklaus, Malmqvist, & Baumann, 

2009; Tatcchi, 2013). GRIs riktlinjer är de mest välkända och använda bland globala företag 

(Searcy, 2012; Perrini & Tenaci, 2006; Chee Tahir & Darton, 2010) och har frivilligt 

applicerats av över 1000 företag inom olika branscher världen över (Searcy, 2012). Enligt 

Szekely och Knirsch (2005) behövs sådana standardmått för att möjliggöra jämförelse av 

hållbarhetsarbete mellan företag. Dessutom menar författarna att företagen kan anpassa och 

sätta interna mål utifrån extern standarder och riktlinjer.  
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I och med det växande intresset för CSR (Grankvist 2009) har företag inom den privata 

sektorn ökat sin externa hållbarhetsrapportering (Adams, Muir & Hoque, 2014). Borglund et 

al., (2009) skriver att av Sveriges 100 största företag har runt 75 procent information om CSR 

på sina hemsidor och i sina årsredovisningar. Undersökningar från Öhrlings 

PriceWaterhouseCoopers visar samma tendens. Runt 80 procent av de 200 största svenska 

företagen hade information om hållbarhetsfrågor i sina årsredovisningar år 2007. Hedberg 

och von Malmborg (2003) menar att i den externa rapporteringen hämtar företag ofta 

inspiration från GRIs riktlinjer, men följer dem sällan fullt ut. Trots tydliga riktlinjer för 

extern rapportering av CSR så finns det inga studier som visar hur intern mätning av CSR ser 

ut samt vad den används till. 

 

Denna undersökning har som ambition att fylla den teoretiska lucka som enligt flera 

författare (Chee Tahir & Darton, 2010; Szekely & Knirsch, 2005; Murillo & Lozano, 2006) 

finns gällande hur intern mätning, hantering och styrning av CSR ser ut bland företag. Vidare 

har företag en press på sig att tillhandahålla mer och bättre information om hur de hanterar 

och styr sociala och miljömässiga frågor (Szekely & Knirsch, 2005; Murillo & Lozano, 

2006), men det finns få teoretiska exempel på hur den interna mätningen av CSR kan se ut i 

praktiken. Därför kommer denna undersökning även att ge praktiskt vägledning åt andra 

företag som önskar införa eller förbättra sin interna styrning av CSR. 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka mätområden används hos företag noterade på NASDAQ OMX Nordic vid 

intern mätning av Corporate Social Responsibility? 

 Till vad används information hämtad i den interna mätningen av Corporate Social 

Responsibility hos företag noterade på NASDAQ OMX Nordic? 

1.4 Syfte 

Denna uppsats syftar till att identifiera vilka mätområden som används internt inom 

Corporate Social Responsibility hos företag noterade på NASDAQ OMX Nordic. Uppsatsen 

syftar även till att undersöka vad informationen hämtad i den interna mätningen av Corporate 

Social Responsibility används till.  



                             
 
 
 

- 11 - 
 

2. Referensram 

Avsnittet inleds med en beskrivning av Corporate Social Responsibility för att ge läsaren en 

bild av ämnesområdet. Efter det presenteras relevant teori kopplat till ämnet uppdelat i ett 

externt och ett intern perspektiv. Avsnittet avslutas med en konceptuell modell som 

förtydligar referensramens upplägg och dess koppling till undersökningens frågeställningar. 

2.1 Corporate Social Responsibility 

CSR är svårdefinierat och det finns flera olika definitioner av begreppet (Carroll & Shabana, 

2010; Grankvist, 2009). Enligt Nationalencyklopedin är CSR företagens frivilliga sociala- 

och miljömässiga ansvarstagande i samhället och bidrag till hållbar utveckling (NE, 2014). 

Enligt Borglund et al., (2009) innebär begreppet, grovt förenklat, att företag agerar för att ta 

ansvar gentemot samhälle men författarna nämner inte att det måste ske frivilligt.  

 

I Sverige är CSR något som beskrivs som trendigt och något som företag vill skylta med 

(Grankvist 2009). Dock finns det en osäkerhet i Sverige angående vilket begrepp som ska 

användas för att beskriva CSR. Enligt Borglund et al., (2009) finns det inget dominerade 

begrepp utan flera begrepp används parallellt. I Sverige kan företag delas upp i två grupper; 

de som använder begreppet ”hållbarhet” och de som använder ”företagsansvar”. De företag 

som använder ”hållbarhet” utgår från engelskans Sustainability och Triple Bottom Line-

modellen som beskriver företagens hållbarhetsarbete inom tre områden; ekonomiskt ansvar, 

socialt ansvar och miljöansvar. Den andra gruppen som använder ”företagsansvar” utgår från 

intressentmodellen som utgångspunkt för sitt CSR-arbete. ”Hållbarhets”-begreppet är enligt 

författarna mer omfattande än ”företagsansvar” då ”hållbarhet” utgår från samhällets 

utveckling medan ”företagsansvar” utgår från intressentmodellen som endast utgår från 

intressenter i företagets närhet. Dock är ”CSR” det begrepp som är vanligast i media debatten 

(Borglund et al., 2009).  

 

Den mest använda definitionen av CSR i forskningssyften är Carrolls från 1991 (Carroll & 

Shabana, 2010; Wood, 2010; Agudo Valiente et al., 2012; Galbreath & Shum, 2012).  

2.1.1 Carrolls Pyramid of Corporate Social Responsibilty   

Carrolls (1991) modell föreslår att företag tar hänsyn till fyra ansvar, dessa är det 

ekonomiska, legala, etiska och filantropiska. Dessa ansvar utgör komponenter som Carroll 

har satt in i en modell som kallas The Pyramid of Corporate Social Responsibilty (Figur 1). 

Enligt Carroll (1991) är det viktigt att CSR-begrepp inkluderar samtliga ansvar för att vinna 
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legitimitet hos sina användare. Även om komponenterna behandlas som olika koncept är de 

inte ömsesidigt uteslutande och är inte tänkta att ställa företags ekonomiska ansvar mot dess 

övriga ansvar (Grankvist, 2009; Carroll, 1991). Samtliga ansvar har funnits sedan tidigare, 

men det är först på senare år som det etiska och filatropiska områdena har fått mer utrymme. 

 

 

Figur 2.1. The Pyramid of Corporate Social Responsibility  

 

Det ekonomiska ansvaret 

Den grundläggande byggstenen i Carrolls modell är det ekonomiska ansvaret. Det betyder att 

ekonomisk prestation utgör grunden för företagens ansvar. Carroll (1991) definierar det 

ekonomiska ansvaret som att gå med en acceptabel vinst. Om ett företag inte går med vinst, 

så är deras incitament för att ta på sig legalt- etiskt- eller filantropiskt ansvar lågt.  

 

Det legala ansvaret 

Företag förväntas följa de lagar och regler utsatta av federala, statliga och lokala organ som 

rör företag och vinstdrivande verksamheter. Detta innebär helt enkelt att företag förväntas 

uppnå sina ekonomiska mål inom lagens ramar. Genom det legala ansvaret visar företag att 

de tar hänsyn till enkel etik då de följer landets lagar. Detta ansvar utgör det andra lagret i 

pyramiden, men det bör ses som samexisterande med det ekonomiska ansvaret då de 

tillsammans utgör de fundamentala principerna i modellen. (Carroll, 1991) 
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Det etiska ansvaret 

Enligt Carroll (1991) avser det etiska ansvaret aktiviteter eller arbetssätt som förväntas eller 

som förbjuds av samhällets medborgare, även om de inte är skrivna i någon lag. Etiskt ansvar 

innefattar de standarder, normer, förväntningar eller oskrivna regler som reflekterar eller 

berör vad företagets kunder, anställda, aktieägare och samhället ser som rättvist. Grankvist 

(2009) menar även att företag måste leva upp till sina värderingar och omsätta dem i 

praktiken, det räcker inte att bara tala om för sina intressenter vilka företagets värderingar är.  

 

Det filantropiska ansvaret 

Det filantropiska området omfattar de handlingar som företag tar i gensvar för samhällets 

förväntan på att företag ska vara goda medborgare. Detta inkluderar att aktivt engagera sig i 

aktiviteter eller program som främjar mänsklig välfärd eller goodwill. Exempel på 

filantropiskt ansvar är affärsmässiga bidrag av finansiella resurser eller verkställande tid, till 

exempel bidrag till konst, utbildning eller det lokala samhället. Det som utgör den största 

skillnaden mellan filantropiskt och etiskt ansvar är att det filantropiska ansvaret inte förväntas 

i en etiskt eller moralisk bemärkelse. Filantropiskt ansvar kan ses som mer godtyckligt eller 

volontärt för företag, även om det alltid finns en viss förväntan att de bidrar på något sätt. Det 

är argumenterat för att filantropiska bidrag är önskvärt och prisat men det är faktiskt mindre 

viktigt än de andra kategorierna av socialt ansvar. På ett sätt blir det filantropiska ansvaret 

grädden på moset. (Carroll, 1991) 

2.1.2 Varför väljer företag att ta ansvar? 

CSR är inte bara ett populärt forskningsämne utan det återfinns även i företags mål och 

värderingar (McWilliams & Siegel, 2001). Flera författare (Williamson, Lynch-Wood & 

Ramsay, 2006; Fitjar, 2011; Sen & Cowley, 2013) har uppmärksammat att det i störst 

utsträckning är större företag som engagerar sig i CSR, snarare än mindre. Enligt Agudo 

Valiente et al., (2012) så har pressen från intressenter på företag att ta ansvar ett samband 

med företagets storlek. Med andra ord, ju större ett företag är desto större press har det på sig 

att ta ansvar. Mindre företag karaktäriseras ofta av knappa resurser i form av exempelvis 

begränsat kapital. Det är även vanligt att mindre företag har ett kortsiktigt perspektiv, vilket 

kan begränsa deras fokus på långsiktiga strategiska beslut (Sen & Cowley, 2013). Dessutom 

menar Lu et al., (2013) att CSR kan påverka företags ekonomiska prestation negativt på kort 
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sikt då det ofta innebär högre kostnader och ansvarsskyldighet för företag, vilket också kan 

vara en anledning till varför CSR är mer applicerbart på större företag.  

 

Flera författare (McWilliams & Siegel, 2001; Munro, 2013) har undersökt motivationen 

bakom företags CSR-arbete, och olika undersökningar kommer fram till olika anledningar. 

En anledning är att företag strävar efter att maximera sin vinst och ser CSR som en 

investering. Williams och Aguilera (2008) menar att även legala och institutionella faktorer 

påverkar chefer och konsumenter till att få ökat intresse för CSR (Williams & Aguilera, 

2008). Vidare menar Cruz (2013) att den ökade fokuseringen på miljön har en signifikant 

påverkan då miljökrav och förändrade konsumentpreferenser börjat ställa leverantörer, 

producenter och distributörer ansvariga för sina produkter även efter försäljningstillfälle. Det 

kontroversiella i detta är att CSR har en positiv effekt på företag då det skapar 

konkurrensfördelar bland annat genom att generera ekonomisk vinst på kort sikt och skapa 

positiva efterfrågeeffekter på grund av produktdifferentiering. Enligt Cruz (2013) måste 

sådana positiva effekter finnas för att företag ska vilja ägna sig åt CSR arbete.  

 

Friedman (2009) anser att företags enda sociala ansvar gentemot samhället är att 

vinstmaximera. Friedman menar att företag ska använda sina resurser och delta i aktiviteter 

som syftar till att öka vinsten för företaget, så länge de håller sig inom spelreglerna som är att 

bedriva öppen och fri konkurrens och inte bedriva bedrägerier eller liknande (Grankvist, 

2009; Carroll & Shabana, 2010). Däremot menar Barnett (2007), som har en annan syn på 

vinstmaximering, att det kan vara negativt i det avseende att intressenter kan uppfatta det som 

att det går för bra för företaget. Grunden i denna tanke ligger i att om ett företag går med 

mycket vinst kan detta indikera att företaget tar mer från samhället än vad det ger tillbaka och 

kan betyda att vinsten har ökat för att företaget har utnyttjat någon av sina intressenter. 

Carroll och Shabana (2010) menar dock att vinstmaximering på lång sikt gynnar aktieägare 

ur båda synvinklarna. Oavsett företags syn på vinstmaximering så menar Carroll (1991) att 

samtliga ansvarsområden grundar sig i företagets ekonomiska ansvar.  

 

Lu et al., (2013) har undersökt relationen mellan CSR och företags prestationer i USA. 

Författarna kom fram till att det föreligger ett positivt samband mellan CSR och företags 

finansiella prestationer. För det första så presterar företag som jobbar med CSR sämre på kort 

sikt än företag som inte gör det, detta då CSR ofta innebär större ansvarsskyldighet och högre 
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kostnader. Däremot har CSR vunnit stor acceptans och blivit en konkurrensfördel som gör det 

möjligt för företag att överleva på lång sikt på den konkurrensutsatta marknaden. Detta håller 

Kurucz, Colbert och Wheeler (2008) med om och menar att CSR bidrar med 

konkurrensfördelar genom differentiering. Författarna menar även att CSR innebär minskade 

kostnader och risker för företag, vilket styrker Lu et al., (2013) teori om överlevnad på lång 

sikt. Flera forskare (Carroll & Shabana, 2010; Brown & Forster, 2013; Berman, Wicks, 

Kotha & Jones, 1999) instämmer med Kurucz et al., (2008) att företag kan minska kostnader 

till exempel genom att vara proaktiva i miljömässiga frågor. Berman et al., (1999) menar att 

en annan effekt är skattelättnader och att ökad effektivitet kan uppstå när företag engagerar 

sig i CSR, vilket också leder till minskade kostnader. Enligt Carroll och Shabana (2010) är 

kostnadsreduktioner det vanligaste motivet för företag att engagera sig i CSR. 

 

Vidare upplever företag som engagerar sig i CSR en stadig förbättring av deras operationella 

prestation, även i lågkonjunktur. Anledningen är att CSR hjälper företag att bygga en positiv 

image och förbättra relationen med företagets kunder, investerare, banker och leverantörer 

(Lu et al., 2013). Kurucz et al., (2008) instämmer och menar att CSR stärker företags rykte 

och legitimitet. Den tredje anledningen till resultatet menar författarna är att företag som 

engagerar sig i CSR (vilket inkluderar ett förnyat perspektiv på relationen med sina anställda) 

upplever en positiv effekt på företagets operationella prestationer. Den största anledningen till 

detta är att när företag lägger fokus på arbetsrättigheter och arbetskraftens välbefinnande så 

lockar det till sig, samt behåller, mer meriterad arbetskraft. Detta minskar kostnader kopplade 

till personalomsättning, rekrytering och upplärning. Kurucz et al., (2008) har en annan syn på 

dessa synergieffekter som kan motivera företag till att engagera sig i CSR. Författarna menar 

att genom att tillfredsställa företagets intressenters intressen, så kan företag sträva efter sina 

egna vinstintressen på ett mer ostört sätt. Brown och Forster (2013) menar att oavsett vad 

som motiverar företag till att engagera sig i CSR så uppfyller ansvarstagande de moraliska 

och ekonomiska motiven för både samhället och företagen. 

2.2 Varifrån kommer förväntningarna på företag att mäta ansvar? 

Forskare har under flera decennier diskuterat förhållandet mellan företag och samhället i 

relation till CSR och intressenter (Brown & Forster, 2013). Russo och Perrini (2010) menar 

att forskning har visat att företag har flera möjligheter till att öka sin vinst, men att det är flera 

aktörer som kan påverka detta. Därför har hanteringen av intressenter blivit ett viktigt ämne 
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kopplat till CSR. Strand och Freeman (2013) menar att den mest använda definitionen av vad 

en intressent är kommer från Freeman år 1984. Freeman definierar intressenter som en grupp 

eller individ som kan påverka eller påverkas av ett företags strävan att uppnå sina mål och 

kan inneha både ett internt eller ett externt perspektiv.  

2.2.1 Det externa perspektivet 

Företags externa intressenter är exempelvis kunder, kommuner, leverantörer och långivare. 

Enligt Russo och Perrini (2010) kan CSR ses som ett strategiskt verktyg för företag att sprida 

budskapet om sina morala värderingar och visa att de följer etiska koder. Enligt Sweeney och 

Coughlan (2008) kan rapporteringen av CSR ses som en dialog mellan intressenter och 

företag och är därför en viktig faktor för relationskapande. Därför förekommer det stora 

skillnader i rapporteringen av CSR inom olika branscher. Företag i branscher med en negativ 

inverkan på faktorer som påverkar arbetet med CSR försöker tona ner detta genom att belysa 

de faktorer som har en positiv inverkan istället. Ett exempel på detta är att vissa branscher, 

där företag som har en stor påverkan på miljön, har ett större fokus på exempelvis socialt 

ansvar på grund av deras dagliga aktiviteter (Sweeney & Coughlan, 2008).  

 

Grankvist (2009) hävdar att hur företag interagerar med sina intressenter har fått mer 

betydelse med den nuvarande sociala medieexplosionen och den generella tillgången till 

information om företagsaktiviteter och deras ledare över Internet. Vad företag har för sig är 

extremt granskat av medborgare, journalister, bloggare och sociala medier så som Twitter och 

detta har varit en bidragande faktor till varför företag väljer att arbeta med CSR (Grankvist, 

2009). Dessutom har konsumenter blivit allt mer intresserade i produkters ursprung och 

transparens i värdekedjan. Detta har resulterat i att flera organisationer inkluderar CSR och 

etiska val i kommunikationsmaterial (Munro, 2013), till exempel som icke-finansiell 

rapportering (Russo & Perrini, 2010). 

2.2.1.1 Hur kommunicerar företag CSR till externa intressenter?  

Det finns både informella och formella krav på företag att redovisa icke-finansiell 

information. Information kan rapporteras i årsredovisningen, i en separat 

hållbarhetsredovisning eller helt integrerat i förvaltningsberättelsen. Det finns viss 

lagstiftning, som exempelvis ÅRL 6 § 4 st (se nedanstående citat) samt riktlinjer och 

rekommendationer av exempelvis GRI som företag kan använda som vägledning vid 

redovisingen av den icke-finansiella informationen. (FAR, 2014) 
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“Utöver sådan information som ska lämnas enligt första-tredje styckena ska 

förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke- finansiella upplysningar som behövs för 

förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den 

aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Företag som 

bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska alltid 

lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.” - (ÅRL 6 § 4 st.) 

 

Borglund et al., (2009) förklarar att av Sveriges 100 största företag har runt 75 procent 

information om CSR på sina hemsidor och i sina årsredovisningar. Undersökningar från 

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers visar samma tendens. Runt 80 procent av de 200 största 

svenska företagen hade information om hållbarhetsfrågor i sina årsredovisningar år 2007. För 

den externa rapporteringen av CSR kan företag använda riktlinjer som Triple Bottom Line 

modellen (TBL) och Global Reporting Initiative (Searcy, 2012; Perrini & Tenaci, 2006; Chee 

Tahir & Darton, 2010). 

Triple Bottom Line 

Triple Bottom Line (TBL) modellen är vanligt förekommande inom ämnet CSR (Elkington, 

2004). Modellen är baserad på intressentperspektivet och har därför ett externt perspektiv 

(Hubbard, 2009). TBL är ett begrepp som myntades av John Elkington, en framstående 

person inom CSR-området, under mitten av 1990-talet. Tanken bakom TBL är att företag inte 

endast borde mäta ekonomiska prestationer, utan även miljömässiga och sociala prestationer 

(Elkington, 2004). 

 

Det ekonomiska området handlar om vad företag har åstadkommit på “sista raden” i deras 

årsredovisning, det vill säga vinst eller förlust, och har därför fokus på företagets ansvar mot 

aktieägare (Grankvist, 2009). Detta menar Elkington (1999) visar den traditionella synen på 

företags tillgångar. På lång sikt menar författaren dock att företag borde vidga sin syn på 

tillgångar och ta hänsyn till naturtillgångar och sociala tillgångar som är de andra delarna i 

TBL. Miljöområdet handlar om att ha en hållbar miljöpraxis och det sociala området handlar 

om att erbjuda förmånliga arbetsförhållanden där företaget bedriver sin verksamhet. Inom det 

sociala området ska omgivningens hälsa inkluderas i arbetet. Inte bara de anställdas hälsa, 

utan även världshälsan och hur den kan påverkas av företagets verksamhet (Elkington, 1999). 
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En utveckling inom TBL är att hur väl företag uppfyller kraven från sina intressenter bör 

mätas, beräknas, övervakas och rapporteras, så som publika företag har gjort med finansiell 

prestation i över 100 år (Elkington, 1999). Även om modellen kan ses som extern, eftersom 

den är baserad på intressentperspektivet, så menar Azapagic (2004) att kategorisering av 

mätområden enligt TBL är accepterad vid hållbarhetsfrågor, oavsett om forskaren har ett 

externt eller ett internt perspektiv.  

 

Global Reporting Initiative (GRI), The International Standard for Environmental 

Management System (ISO 14001), The European Eco-Management och Audit Scheme 

(EMAS) tillhandahåller ramverk och standarder för mätning och extern rapportering av 

CSR (Taticchi, 2013). De mest välkända standarderna för CSR är de som presenteras av 

Global Reporting Initiative’s (GRI) Reporting Guidelines (Searcy, 2012; Perrini & Tenaci, 

2006; Chee Tahir & Darton, 2010). GRIs riktlinjer har frivilligt applicerats hos över 1000 

företag i olika branscher världen över (Searcy, 2012). 

Global Reporting Initiative 

GRI är en ledande organisation inom CSR. Organisationen främjar hållbarhetsrapportering 

som ett sätt för organisationer att bli mer hållbara och bidra till hållbar utveckling. GRI menar 

att företag måste ta hänsyn till tre nyckelområden för deras prestationer och påverkan; 

ekonomi, miljö och social. GRIs Sustainability Reporting Framework är ett 

rapporteringssystem som möjliggör för företag och organisationer att mäta, förstå och 

kommunicera information kopplat till CSR. Rapporteringssystemet används världen över och 

har uppdaterats i fyra omgångar. Den senaste versionen av regelverket kallas G4 och började 

användas under 2013. GRIs mål är att göra hållbarhetsrapportering till en standardpraxis som 

ska hjälpa till att främja och leda förändringar mot en mer hållbar global ekonomi. (GRI, 

2014) 

 

Hedberg och von Malmborg genomförde år 2003 en kvalitativ undersökning med tio svenska 

företag för att undersöka deras externa rapportering av CSR. Resultatet visade att ingen av 

företagen använde sig av GRIs riktlinjer (då version G1) fullt ut, utan flera av företagen 

använde riktlinjerna som grund eller inspiration vid utformandet av företagens externa 

hållbarhetsrapportering. Ett likande mönster framkommer även i en undersökning av Searcy 
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och Buslovichs från 2013. En del av företagen i Hedberg och von Malmborgs undersökning 

uteslöt till och med det ekonomiska och sociala områdena och hämtade endast inspiration 

från den miljömässiga delen av GRIs riktlinjer. Ett av företagen ansåg inte att det sociala 

området var lika relevant som de andra områdena. Företaget ansåg att det sociala området var 

mer relevant för företag utanför Sverige och Skandinavien.  

2.2.2 Det interna perspektivet 

Ett företags interna intressenter är exempelvis anställda, chefer eller ägare. Enligt Miller och 

Sardais (2011) får chefer och anställda på företag ofta stå till svars för företags oansvariga 

handlingar, som till exempel orimliga löner. Det är även de som har en direkt kontroll över 

företags strategier och policys, vilket ger dem makten att besluta om företaget ska ge tillbaka 

till samhället eller inte. Detta medför en önskan från verkställande ledning och ägare att 

kunna kontrollera sina anställda och deras agerande. Det är här agentteorin kommer in i 

bilden då den försöker bistå en lösning på problemet (Miller & Sardais, 2011). 

 

Agentteori syftar till att beskriva relationen mellan en part (principalen), som delegerar arbete 

till en annan part (agenten), som utför arbetet. Teorin syftar även till att lösa de problem som 

kan uppstå i denna relation. Givet att båda parter agerar i egenintresse så är det inte självklart 

att agenten agerar enligt principalens intresse (MacIntosh & Quattrone, 2010; Eisenhardt, 

1989). MacIntosh och Quattrone (2010) förklarar att principalen kan kontrollera agenten 

genom insyn, kontrollera kostnader, incitamentssystem eller prestationsmätningssystem. 

 

Prestationsmätning definieras som processen att kvantifiera handlingar för att vidta åtgärder 

som leder till resultat (Neely, Gregory & Platts, 1995). Ett känt begrepp inom intern mätning 

är “If you can’t measure it, you can’t manage it” (Norman & MacDonald, 2004; Eccles, 

1990). Alltså om företag inte mäter prestationer så kan de inte påverka dem.  

 

Det finns flera syften med intern mätning. Björklund och Forslund (2013) menar exempelvis 

att syftet med intern mätning kan vara att se utveckling, förstå och utvärdera prestation, 

identifiera problem, flaskhalsar och möjligheter för förändring, forma nya mål, bekräfta 

prioriteringar, besluta om framtida åtgärder, hjälpa driftspersonal och för att rapportera 

prestation. Kullvén, Ax och Johansson (2009) håller med om dessa punkter men tillägger 

även möjligheten att följa den löpande verksamheten, måluppfyllelse, utgöra ett medel för 
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kommunikation, motivera anställda, ge signaler för avvikelser, visa effekter av insatta 

åtgärder, ge underlag för beslut om resursallokering samt att tillhandahålla information till 

externa intressenter.  

 

Vakkuri och Meklin (2006) menar att det primära syftet är som underlag för beslutsfattande, 

men att det även bidrar till måluppfyllelse och blir ett instrument för att förbättra prestationer. 

En kvantitativ undersökning av Adams et al., (2014) utfördes för att ta reda på vad intern 

mätning av CSR låg till grund för. Alternativen var bland annat för strategisk planering, för 

budget, för att uppnå mål, för att hantera och mäta projekt, för att tillredställa samhällets 

förväntningar, som underlag för belöning eller bestraffning av personal och för att vidta 

åtgärder baserade på resultat.  

2.2.2.1 Hur mäts ansvar för att det internt ska kunna styras och kontrolleras? 

Veleva et al., (2001) förklarar att marknadsledare har insett de strategiska fördelarna med att 

engagera sig i och mäta CSR. Flera företag börjar även förstå vikten av hållbar utveckling 

även om de inte vet hur det ska appliceras i affärsverksamheten. Eftersom CSR är svårt att 

definiera är det även svårt att mäta. Som tidigare nämnt finns det riktlinjer, men dessa är 

framtagna för extern rapportering (Veleva et al., 2001). Hedberg och von Malmborg (2003) 

menar dock att det kan finnas interna fördelar med att följa GRIs riktlinjer. Grundtanken med 

riktlinjer som GRI är att de ska bistå med vägledning för den externa rapporteringen. Genom 

att följa externa riktlinjer och samla in data så menar författarna att ledningen får en överblick 

över verksamheten, som även är nyttig för internt bruk.  

 

Flera studier har gjorts för att ta fram olika modeller för att välja ut passande nyckeltal, det 

alla är överens om är att det inte finns några standardnyckeltal som företagen använder utan 

nyckeltalen anpassas efter varje enskilt företag (Chee Tahir & Darton, 2010; Perrini & 

Tenaci, 2006; Searcy, 2012). Azapagic (2004) undersökte vilka nyckeltal inom CSR som 

används både internt och externt inom gruvindustrin och utgick ifrån tre områden; 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Detta är samma områden som ingår i TBL och som 

GRIs riktlinjer är utformade efter. Extern hållbarhetsredovisning har utvecklats snabbt från en 

ambitiös idé till att få stor praktiskt spridning (Krajnc & Glavic, 2005) men trots publicerade 

standarder för att mäta och rapportera CSR externt finns det inga publicerade exempel på 

områden som mäts internt för till exempel beslutsunderlag och intern styrning (Chee, Tahir & 
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Darton, 2010). Så vad mäts internt hos företagen? Vilka är de viktigaste mätområdena för den 

interna styrningen och kontrollen av CSR?   

 

Adams et al., (2014) skriver att prestationsmätning har använts i årtionden för att internt 

utvärdera företags verksamheter och för att fatta beslut om budget. Det växande intresset för 

CSR har bidragit till att företag inom den privata sektorn har ökat sin externa 

hållbarhetsrapportering. Syftet med Adams et al., (2014) undersökning var att ta reda på 

vilken typ av mått som används och vad den interna mätningen låg till grund för i offentliga 

verksamheter. För att ta reda på detta utförde de en kvantitativ studie med mailenkäter. För 

att besvara våra frågeställningar har vi delvis inspirerats av Adams et al. undersökning men 

justerat och kompletterat denna med hjälp av TBL-modellens områden och GRIs regelverk 

G4. 
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2.3 Konceptuell modell  
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Den konceptuella modellen innehåller rubriker från undersökningens referensram och ämnar 

till att förtydliga vilka delar av referensramen som tillhör respektive frågeställning. Modellen 

visar de ofärgade överskrifterna vilka utgör generella delar av referensramen och som har 

betydelse för båda frågeställningarna. Dessa mynnar ut i två perspektiv som utgör grunden 

för respektive frågeställning. Överskriften markerade i blått, med tillhörande underrubriker, 

utgör grunden för frågeställningen “Vilka mätområden används hos företag noterade på 

NASDAQ OMX Nordic vid intern mätning av Corporate Social Responsibility?” som också är 

markerad i blått. Vidare tillhör överskriften markerade i lila, med tillhörande underrubrik, 

frågeställningen ”Till vad används information hämtad i den interna mätningen av Corporate 

Social Responsibility hos företag noterade på NASDAQ OMX Nordic?”, som även den är 

markerad i lila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             
 
 
 

- 24 - 
 

3. Studiens metod 

Avsnittet inleds med presentation av studiens vetenskapliga utgångspunkt samt val av 

forskningsansats. Vidare presenteras den undersökningsdesign och undersökningsmetod som 

har valts. Det redogörs även för datainsamlingsmetod och operationalisering av enkät. 

Därefter presenteras hur insamlad data har hanterats med urval, bortfall och statistik analys. 

Avsnittet avslutas med forskningsetiska aspekter. 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt och val av forskningsansats 

Syftet med studien är att identifiera vilka områden som mäts internt inom CSR hos företag 

noterade på NASDAQ OMX Nordic. Det fanns sedan tidigare en mängd undersökningar som 

behandlade den externa rapporteringen av CSR. Dock fanns få studier kring intern mätning 

av ämnet, och ingen liknande studie hade gjorts på företag noterade på NASDAQ OMX 

Nordic. Därav har undersökningen sin vetenskapliga utgångspunkt i CSR och extern 

rapportering. Använda sökord är; Corporate Social Responsibilty (CSR), Hållbarhet, Extern 

rapportering, Intern mätning, samt dess engelska motsvarigheter.  

 

För att göra studien möjlig tillämpades en kvantitativ undersökningsmetod vilket bland annat 

motiverades av den mängd data som behövde samlas in. Denna metod motiverades även då 

undersökningens syfte var att kunna generalisera studiens resultat i så stor utsträckning som 

möjligt. Detta hade inte varit möjligt med en kvalitativ metod. En surveyundersökning med 

tvärsnittsdesign genomfördes för att samla in kvantitativ data. En tvärsnittsdesign var att 

föredra då det ger en bild av en population vid en specifik tidpunkt, vilket skapade 

förutsättningar att samla in en större datamängd och för att uppnå resultat som kan 

generaliseras till en hel population. (Bryman & Bell, 2005). 

3.2 Urval och genomförande  

Eftersom CSR är mer applicerbart på större företag riktades undersökningens fokus mot 

företag noterade på NASDAQ OMX Nordic. Storlek på företag kan mätas på olika sätt, 

exempelvis antal anställda, omsättning eller marknadsvärde. I denna undersökning har 

storleken baserats på marknadsvärde. De noterade företagen på börsen är uppdelade i tre 

segment; Large Cap, Mid Cap och Small Cap baserat på bolagens marknadsvärde. Large Cap 

inkluderar företag med ett börsvärde på över 1 miljard euro, inom Mid Cap presenteras 

företag med ett börsvärde mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro och inom Small Cap 

presenteras företag med ett börsvärde på mindre än 150 miljoner euro. (NASDAQ OMX, 

2014)  
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Ett totalurval gjordes av samtliga företag noterade på NASDAQ OMX Nordic under april 

2014. Detta innebar att inga företag uteslöts vilket ökade undersökningens externa validitet. 

Enkäten gjordes på engelska då flera av företagen i urvalet hade kontor och medarbetare i 

andra länder. Genom att göra enkäten på engelska fick fler möjlighet att svara på den.  

 

Surveyundersökningen genomfördes med hjälp av en webbenkät som skickades ut via mail. 

Enkäterna skapades i enkätverktyget webbenkater.com. En pilotstudie genomfördes innan 

enkäten skickades ut, enkäten testades då på fem personer. Hänsyn togs till testpersonernas 

åsikter och omformuleringar av vissa enkätfrågor gjordes innan enkäten skickades ut till 

företagen. Pilotstudien genomfördes i förebyggande syfte för att öka validiteten och 

reliabiliteten i studien (Dahmström, 2011). Mailadresser till personer på företagen som skulle 

kunna tänkas besvara enkäten samlades in manuellt. Genom företagens hemsidor söktes 

kontaktuppgifter till den person som ansågs vara mest lämpad att besvara enkäten. De 

personer som ansågs mest lämpade hade en koppling till företagens CSR och/eller deras 

interna mätning. När kontaktinformation inte hittades via hemsidor skickades mail ut till 

företagen för att hitta rätt kontaktuppgifter. Om mailen inte blev besvarade ringde vi upp 

dessa företag för att finna rätt person att kontakta. För fem av företagen kunde inga 

kontaktuppgifter hittas vilket medförde att enkäten inte skickades ut till dessavid första 

utskicket. Däremot gjordes ett nytt försök att hitta kontaktuppgifter till dessa vid ett senare 

skede, och enkäten skickades då ut till dem. Samtliga av dessa fem företagen valde att ej 

besvara den. Dessa räknades med i bortfallet. Vid all kontakt var vi noga med att nämna att 

undersökningen handlade om intern mätning av CSR för att få tag på rätt person. Vi tror att 

detta ökade svarsfrekvensen något då de företag och personer som kontaktades fick en 

personlig kontakt med oss, samt att de blev förberedda på att en enkät skulle skicka ut. 

 

Enkäterna möjliggjorde att undersökning av vilka områden företag mäter internt vad gäller 

CSR samt vad informationen från mätningen används till. Att undersökningen gjordes med 

hjälp av webbenkäter var även kostnadseffektivt och skapade möjligheter att samla in en stor 

mängd data. Webbenkätverktyget möjliggjorde att exportera svaren till Excel. Andra faktorer 

som påverkade valet av att använda enkät var att det inte var lika tidskrävande som andra 

metoder kan vara samt att risken minskades att de svarande skulle påverkas av oss, vilket 

ökade studiens reliabilitet (Bryman & Bell, 2005).  
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3.2.1 Genomförande av extern rapporteringsundersökning 

Ursprungligen avsågs inte den externa rapporteringen av CSR undersökas, men detta lades 

till i efterhand för att kunna jämföras med den interna mätningen av CSR. 25 slumpmässigt 

utvalda företag ur undersökningens population studerades med hänsyn till vilka GRI-områden 

företagen redovisar i deras årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Genom att tillägga 

denna studie möjliggjordes en tydligare och mer precis jämförelse med den interna mätningen 

av CSR då båda undersökningarna behandlar samma population och är utförda under samma 

tidsperiod. 

3.3 Enkät  

3.3.1 Operationalisering av enkät 

I all kommunikation angående enkäten användes både CSR- och Hållbarhetsbegreppet. Detta 

då “CSR” är vanligast i mediadebatten och därför är en känd benämning (Borglund et al., 

2009). När vi besökte vår urvalsgrupps respektive hemsidor så upptäckte vi att majoriteten 

använde sig av “CSR”, men att flera företag även valt att benämna sitt CSR-arbete som 

“hållbarhet”. Därför anser vi att det är godtagbart att använda dessa två begrepp i 

undersökningen då båda definitionerna representerar det vi vill undersöka. Genom att 

benämna båda begreppen stärks även studiens validitet då validitet handlar om att ett mått för 

ett begrepp verkligen mäter begreppet ifråga (Bryman & Bell, 2005). Då vi använder begrepp 

som vår urvalsgrupp är familjära med, anser vi att studien har en god validitet. Enkäten finns 

presenterad i bilaga 3 och i tabell 3.1 visas en sammanfattad operationalisering av enkäten. 

 

 

Tabell 3.1 Operationalisering av enkät 

 

Fråga 1 

För att få reda på vilken lista på NASDAQ OMX Nordic företagen tillhörde ställdes 

frågan;“Which list on NASDAQ OMX Nordic does your company belong to?”. Tre 

svarsalternativ presenterades; Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Detta är en oberoende 

variabel då den inte kan påverkas av någon annan variabel, men möjligvis kan påverka de 

Teoriavsnitt Enkätfråga Problemfråga

3.1 Vad är Corporate Social Responsibility? 3 1 och 2

3.1.1 Carrolls Pyramid of Corporate Social Responsibility 3 1 och 2

3.1.2 Varför väljer företag att ta ansvar? 1 1 och 2

3.2.1 Det externa perspektivet 2, 4, 5, 6 och 7 1

3.2.1.1 Hur kommunicerar företag sitt CSR-arbete till sina externa intressenter? 4, 5, 6 och 7 1

3.2.2 Det Interna Perspektivet 4, 5, 6, 7 och 8 2

3.2.2.1 Hur mäts ansvar för att det internt ska kunna styras och kontrolleras? 4, 5, 6, 7 och 8 2
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andra variablerna. Denna fråga var obligatorisk. Vilken lista företagen är noterade på visar 

hur stort marknadsvärde företaget har.  

 

Fråga 2 

För att ta reda på vilken bransch företagen var verksamma inom ställdes följande fråga; “In 

what industry is your company active?”. Detta var en oberoende variabel då vilken bransch 

ett företag tillhör möjligtvis kan påverka hur den interna mätningen av CSR ser ut. Det finns 

olika sätt att kategorisera branscher, ett branschklassificeringssystem som är utformat för 

börsnoterade företag och används på den nordiska listan kallas Global Industry Classification 

Standard (GICS). Denna klassificering är ett allmänt accepterad ramverk för branschananlys. 

Sektorerna i systemet är energi, material, industrivaror och tjänster, sällanköpsvaror och 

tjänster, dagligvaror, hälsovård, finans och fastighet, informationsteknik, teleoperatörer och 

kraftförsörjning. (MSCI, 2014) Denna fråga var obligatorisk. Efter frågan presenterades 

alternativ enligt GICS standard där respondenten ombads att markera det alternativ som 

stämde bäst. Endast ett svarsalternativ var möjligt.  

 

Fråga 3 

För att bilda oss en uppfattning av hur mycket ansvar företagen ansågs sig ta ställdes följande 

fråga till undersökningens respondenter; “How would you describe your company's level of 

responsibility compared to other companies in your industry?” Detta var en oberoende 

variabel. Svaren visade hur respondenterna uppfattade sin nivå av ansvartagande, vilket vi 

avsåg att jämföra mot bransch, marknadsvärde, vilka områden de mäter samt vad mätningen 

används till. Komponenten “jämfört med andra företag i er bransch” lades till för att ge ett 

riktmärke till respondenterna om vad som kan uppfattas som högt eller lågt. Denna fråga var 

obligatorisk och endast ett svarsalternativ var möjligt. Svarsalternativen var Very High, High, 

Moderate, Low och Very Low.  

 

Fråga 4-7 

Inom fråga 4-7 framkom de beroende variablerna. Dessa var vilka områden som mäts inom 

CSR samt vad mätningen används till. För att få svar på detta ställdes följande fråga; “A 

number of areas in the economic field and alternative uses of internal measurements are 

listed below. Mark the areas where your company measures internally (vertical axis) by 

checking the statements that describes what the measurement is used for (horizontal axis).”. 
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Fyra frågor i följd såg likadana ut men var uppdelade i tre huvudområden baserade på TBL-

modellen; Ekonomiska, Miljömässiga och Sociala. Svarsalternativen presenterades som ett 

rutnät med alternativa mätområden på den vertikala axeln. Dessa mätområderna var 

inspirerade av GRIs G4 riktlinjer med några justeringar gjorda (se tabell 3.2). För att 

underlätta för respondenten slogs några områden ihop för att minska alternativen. 

Sammanslagningarna gjordes där det ansågs att alternativen var lika och en sammanslagning 

var möjlig. En del alternativ fick även exempel för att förtydliga och för att stärka studiens 

begreppsvaliditet (Bryman & Bell, 2005). På den horisontella axeln fanns alternativa 

användningsområden för intern mätning. Dessa är hämtade från en liknande undersökning av 

Adams et al., (2014) med komplettering och revidering med utgångspunkt från andra källor 

(se tabell 3.3).  
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Tabell 3.2 Operationalisering av mätområden 

 

Mätområden enligt GRI G4 Mätområden i enkäten

Economic Performance Economic Performance

Market Presence Market Presence

Indirect Economic Impacts Indirect Economic Impacts

Procurement Practices Procurement Practices

Mätområden enligt GRI G4 Mätområden i enkäten

Materials Materials

Energy Energy

Water Water

Biodiversity Biodiversity 

Emissions Emissions

Effluents and Waste Effluents and Waste

Products and Services Products and Services

Transport Transport

Supplier Environmental Assessment Supplier Environmental Assessment

Environmental Grievance Mechanisms Environmental Grievance Mechanisms

Mätområden enligt GRI G4 Mätområden i enkäten

Employment

Labor/Management Relations

Forced or Compulsory Labor

Occupational Health and Safety

Security Practices

Training and Education Training and Education 

Diversity and Equal Opportunity 

Equal Remuneration for Women and Men

Non-discrimination

Supplier Assessment for Labor Practices

Supplier Human Rights Assessment

Supplier Assessment for Impacts on Society

Assessment

Labor Practices Grievance Mechanisms

Human Rights Grievance Mechanisms

Grievance Mechanisms for Impacts on Society

Freedom of Association and Collective Bargaining Freedom of Association and Collective Bargaining 

Child Labor Child Labor

Indigenous Rights 

Local Communities 

Public Policy

Anti-corruption Anti-corruption

Anti-competitive Behavior Anti-competitive Behavior

Customer Health and Safety

Customer Privacy

Product and Service Labeling Product and Service Labeling

Marketing Communications Marketing Communications

Economic Field

Environmental Field

Social Field

Employment

Occupational Health and Safety

Supplier Assessment for Labor Practices, Human Rights and Impacts on Society

Complaints regarding Labor Practices, Human Rights and Impacts on Society

Local Communities 

Customer Health and Safety

Diversity and Equal Opportunity 
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Tabell 3.3 Operationalisering av användningsområden 

 

Respondenten ombads fylla i vilka områden de mäter inom genom att kryssa i vad mätningen 

inom det området ligger till grund för. Här var flera svarsalternativ möjliga. Det fanns även 

ett Other alternativ för att möjliggöra att ett område kunde markeras även om respondenten 

inte kan svara på vad det mätområdet har för användningsområde. Dessa frågor var inte 

obligatoriska vilket möjliggjorde för respondenten att inte besvara frågorna om de inte mätte 

inom dessa områden.  

 

Fråga 8 

I fråga 8 undersöktes användningsområdenas betydelse för företagen. Detta var en beroende 

variabel i undersökningen eftersom andra variabler som exempelvis bransch och 

marknadsvärde kunde tänkas påverka vad mätningen användes till. Med denna fråga ville vi 

få en bild av företagens interna mätning av CSR samt en uppskattning av hur viktigt 

respektive användningsområde var för företagens interna styrning. Svarsalternativen i denna 

Författare Användningsområde

Adams, Muir & Hoque (2014) In strategic planning

Adams, Muir & Hoque (2014) In the budget process

Ax, Johansson & Kullvén (2009) For resourceallocation

Adams, Muir & Hoque (2014) Ax, 

Johansson & Kullvén (2009) 

Björklund & Forslund (2013)

To identify areas of 

improvement

Adams, Muir & Hoque (2014) 

Vakkuri & Meklin (2006) Ax, 

Johansson & Kullvén (2009) 

Björklund & Forslund (2013)

To achieve goals

Björklund & Forslund (2013)
To formulate new 

objectives

Adams, Muir & Hoque (2014) Ax, 

Johansson & Kullvén (2009) 

Björklund & Forslund (2013)

To measure and 

monitor project 

performance

Adams, Muir & Hoque (2014) Ax, 

Johansson & Kullvén (2009)
To punish

Adams, Muir & Hoque (2014) Ax, 

Johansson & Kullvén (2009)
To reward staff

Ax, Johansson & Kullvén (2009) For resourceallocation
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fråga fanns även med i fråga 4-7, men denna fråga lades till för att tillföra ett djup och ge en 

bättre insikt i vad intern mätning av CSR används till. Frågan formulerades enligt följande: 

“Please indicate the importance of internal measurement regarding CSR and Sustainability 

in the statements listed below”. Här presenterades ett antal svarsalternativ där respondenterna 

ombads ranka i vilken utsträckning mätningen utgjorde underlag inom de lika alternativen. 

Alternativet Do not know lades till för att inte tvinga respondenten till ett svarsalternativ som 

inte stämde då frågan var obligatorisk. Svarsalternativen var följande; Do not know, To little 

or no extent, To some extent, To a moderate extent, To a great extent och To a very great 

extent. 

 

Fråga 9 

För att följa vad vi utlovat i försättsbladet (bilaga 1), att respondenterna skulle kunna ta del av 

undersökningen när den var klar, så ombads de respondenterna som ville ta del av uppsatsen 

att fylla i sin emailadress. Formuleringen var följande: “Thank you for your participation! If 

you wish to recieve the finished Master Thesis with the results of this study, please fill in your 

e-mailadress below and it will be sent to you when it is finished” Denna fråga var inte 

obligatorisk, och är med i enkäten för stärka undersökningens etiska aspekter. 

3.4 Metodkritik  

En undersökningsdesign med enkäter innebär vissa nackdelar, till exempel erhölls enbart svar 

på det som tillfrågades, vilket innebar att annan information som kunde varit relevant för 

undersökningens syfte inte fångades upp via enkäten. På grund av den tidsbegränsning 

undersökningen hade var en enkät det bästa alternativet eftersom en motsvarande 

undersökningsdesign av kvalitativ art hade blivit för omfattande och tagit för lång tid.  

 

Den valda undersökningsdesignen innebar en risk för stort bortfall. Bortfall utgör enligt 

Djurfeldt et al. (2010) en stor del av den osäkerhet som präglar kvantitativa undersökningar 

och att ett problem vid enkätutskick ofta är att ett helt frågeformulär inte besvaras. Det 

skickades ut en påminnelse (Bilaga 2) till de respondenter som inte besvarat enkäten efter 

första utskicket. Detta gjorde att svarsfrekvensen ökade något. I möjligaste mån har enkäten 

hållits så kort och enkel som möjligt vilket enligt Bryman och Bell (2005) kan bidra till ökad 

svarsfrekvensen. Utöver det har respondenterna kontaktas via mail och telefon för att 

informeras om att en enkät skulle skickas ut, detta har troligtvis ökat svarsfrekvensen något. 
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3.5 Bortfall  

Enligt Dahmström (2011) finns det två typer av bortfall som kan uppstå vid 

enkätundersökningar. Dessa kallas för partiellt bortfall och individbortfall. Partiellt bortfall 

innebär att vissa frågor i enkäten är obesvarade. En fråga kan förbli obesvarad av flera skäl, 

till exempel på grund av förbiseende, glömska, okunskap eller vägran. Individbortfall innebär 

att hela enkäten blir obesvarad, vilket är den vanligaste typen av bortfall. Dahmström (2011) 

menar att individbortfall kan delas in i tre kategorier. Den första kategorin är att respondenter 

inte är anträffbara på grund av till exempel felaktiga kontaktuppgifter eller att personen är 

bortrest. Den andra kategorin är att respondenterna vägrar att svara eller delta i 

undersökningen. Bortfall i denna kategori har blivit ett stort problem i många undersökningar. 

Den tredje och sista kategorin innebär bortfall på grund av språksvårigheter, ålder, sjukdom 

eller tekniska fel. Bortfall på grund av tekniska fel kan till exempel innebära att respondenten 

är oförmögen att öppna ett elektroniskt formulär. I denna undersökning uppstod det både 

individ- och partielltbortfall eftersom vissa respondenter inte besvarade alla frågor medan 

andra valde att avstå helt från att delta i undersökningen.  

 

Inbjudan till enkäten skickades till 253 företag, av dessa fick vi in 72 svar. Detta ger oss en 

svarsfrekvens på 28,45%. Därav blev individbortfallet 181 stycken. Utav de 72 svar vi fick in 

fick ytterligare 23 svar sorteras bort på grund av partiellt bortfall. Detta gjordes då ett tydligt 

mönster förelåg bland dessa svar, de hade endast besvarat den första eller andra frågan i 

enkäten och lämnat resterande frågor obesvarade. Dessa sorterades bort för att inte påverka 

de fullständiga svar vi fått in. Efter det partiella bortfallet räknats bort blev den slutliga 

svarsfrekvensen 19,37%. 

 

En tänkbar anledning till bortfallet kan ha varit att inbjudan att delta i undersökningen i vissa 

fall skickades till centrala mailadresser och inte till specifika personer, vilket kan ha inneburit 

att inbjudan till enkäten ignorerats. För att undvika bortfall av denna typ eftersträvades det att 

skicka enkäten till specifika personer i så stor utsträckning som möjligt. En del av de möjliga 

respondenterna hörde av sig och informerade oss om att de inte hade tid att besvara enkäten, 

att de ansåg att enkäten inte passade dem eller att de helt enkelt inte var intresserade av att 

delta i undersökningen. En annan anledning till individbortfallet i undersökningen kan ha 

berott på att de möjliga respondenterna använde sig av en äldre modell av webbläsare och 

därför haft problem med att öppna enkäten. Största delen av individbortfallet i 
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undersökningen utgörs av personer som helt enkelt valde att inte delta. Den största 

anledningen till bortfallet och att svarsfrekvensen inte blev högre kan alltså berott på 

respondenternas tidsbrist eller ovilja att delta i undersökningen (Dahmström, 2011).  

 

Det så kallade partiella bortfallet upptäcktes vid datasammanställningen. Det partiella 

bortfallet kan i undersökningen till viss del förklaras av att vissa frågor eller svarsalternativ 

kan ha upplevts som svåra att ta ställning till och att respondenterna därför valde att inte 

besvara frågorna. Anledningen till att vissa frågor kan ha upplevts som svåra kan ha berott på 

att den utvalda respondenten inte varit tillräckligt insatt i företagets interna mätning av CSR 

för att besvara enkäten. En annan orsak till det partiella bortfallet kan enligt Dahmström 

(2011) bero på att respondenterna råkat hoppa över vissa frågor av misstag. Vissa av frågorna 

var inte obligatoriska att svara på, om dessa lämnats obesvarade skulle det kunna tolkas som 

partiellt bortfall, eller som att respondenten inte mäter inom det området som presenterades i 

enkäten.   

3.5.1 Bortfallsanalys 

Då enkäten var anonym kunde det inte urskiljas vilka företag som hade besvarat enkäten, 

vilket försvårade bortfallsanalysen. Däremot kunde vi se att fördelning av bransch var ojämn 

då några av branscherna (till exempel Utilities, 1,4% och Consumer Staples, 1,4%) var 

underrepresenterade. Vidare hade vi möjligheten att beräkna den verkliga fördelningen 

mellan de olika listorna på börsen genom att ta antal företag på varje lista och dela med totalt 

antal börsnoterade företag. Den verkliga fördelningen var följande; Large Cap: 25,7%, Mid 

Cap: 30,8%, Small Cap: 43,5%. Den fördelning vårt urval uppvisade var; Large Cap: 38,8%, 

Mid Cap: 30,6%, Small Cap: 30,6%. Detta beräknades genom att ta det antal respondenter 

som angett att de tillhör respektive lista och dela med totalt antal respondenter. Den 

fördelning som vår svarsgrupp uppvisade stämde inte överens med den verkliga fördelningen. 

Med andra ord var urvalet inte helt representativt för populationen.  

 

En tänkbar lösning för detta skulle vara att göra en post-stratifiering för att vikta resultaten så 

att de bättre speglar populationen (Scheaffer, Mendenhall & Ott 1990). En sådan viktning kan 

göras på de karaktärsdrag som förväntas påverka resultaten, i vårt fall marknadsvärde och 

bransch. Dock var vissa branscher inte representerade i undersökningen och därför skulle en 

viktning av resultaten ge en felaktig eller osäker bild av populationen. Hade bortfallet varit 
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slumpmässigt behöver det inte påverka resultatet, men då bortfallet delvis var systematiskt 

kan den låga svarsfrekvensen i vissa grupper (t.ex. branschindelningen) göra 

undersökningens resultat snedvridet (SCB, 2014). Detta försvårar möjligheten att generalisera 

undersökningens resultat till hela populationen. Däremot är undersökningens resultat med 

säkerhet representativt för gruppen som finns representerad. 

3.6 Statistisk analys 

Undersökningen hade ursprungligen förhoppningar att få en högre svarsfrekvens. Om fler 

respondenter hade besvarat enkäten skulle tester som exempelvis hypotestestning kunnat 

genomföras. Utifrån undersökningens svarsfrekvens har några justeringar gjorts i hur datan 

analyserades. Ursprungligen avsågs inte den externa rapporteringen av CSR undersökas, men 

detta lades till i efterhand för att kunna jämföras med den interna mätningen och ge 

undersökningen mer djup. 

 

För att enkelt kunna jämföra och analysera sambandet mellan två variabler används ofta en så 

kallad contingency tabell (Bryman & Bell, 2005). En sådan tabell sammanfattar tydligt de två 

undersökta variablerna som i denna undersökning är vilka mätområden och 

användningsområden som används i den interna styrningen av CSR, samt listtillhörighet. 

Enligt Lind, Marchal och Wathen (2006) används en contingency tabell för att klassificera 

observationer enligt två identifierbara egenskaper. Det är en krosstabulation med två variabler 

som visar en tvådimensionell frekvensfördelning där klasserna för en variabel presenteras i 

raderna, och klasserna för den andra variabel presenteras i kolumnerna. 

 

När vi har analyserat resultaten som antal respondenter eller antal klick får vi fram 

siffervärden. För siffervärden kan enligt Eliasson (2013) medelvärde och median användas 

som centralmått. Medelvärde beräknas genom att lägga samman alla svarsvärden och 

dividera med antalen svar.  Nackdelen med medelvärde som centralmått är att det är känsligt 

för extremt höga eller låga svar, något som inte påverkar medianen. För att beräkna medianen 

rangordnas och delas upp i två lika stora grupper. Det är enligt Eliasson (2013) ofta intressant 

att jämföra medelvärdet med medianen då det kan förekomma skillnader som kan visa på 

snedfördelning av variabler. Ju större skillnaden är mellan dem desto tydigare blir variabelns 

snedfördelning. (Eliasson, 2013) 
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3.7 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om huruvida en studie kan göras om och komma fram till samma resultat 

och slutsats. För att säkerställa studiens reliabilitet har vi bifogat den enkät vi skickat ut och 

beskrivit vårt tillvägagångssätt så detaljerat och konkret som möjligt. Genom ett så kallat 

“test-retest” ställs samma frågor till samma grupp respondenter, vilket ger hög tillförlitlighet 

om svaren blir desamma. (Bryman & Bell, 2005) Om studien genomförs om något år igen är 

chanserna ganska stora att enkätsvaren blir desamma. Vi tror inte att risken är särskilt stor att 

den interna mätningen av CSR hos vår urvalsgrupp ändras avsevärt på bara något år. Dock 

det finns en risk att det kommer förändras på längre sikt, vilket kan ge annorlunda resultat. 

3.8 Etiska aspekter 

Bryman och Bell (2005) tar upp ett antal forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till. Den 

första aspekten är ett anonymitetskrav. I undersökningen erbjöds samtliga respondenter och 

företag anonymitet samt att deras uppgifter behandlades med konfidentialitet. De svar som 

respondenterna gav gick inte att spåra till en specifik person eller företag. Den andra aspekten 

är ett nyttjandekrav. Detta krav togs i beaktning genom att respondenterna informerades om 

vad undersökningen var till för. Informationen som samlades in användes inte i något annat 

syfte än till undersökningen. Den tredje aspekten är ett informationskrav som innebär att 

studien ska undersöka det som den utger sig för att undersöka. Genom att skriva ett 

introduktionsbrev till respondenterna blev de informerade om studiens syfte. Den fjärde 

aspekten är ett samtyckeskrav som innebär att undersökningen inte är tvingande att delta i. 

Samtliga respondenter blev tillfrågade om de kunde tänka sig att delta i undersökningen och 

inget tvång förelåg. Den femte och sista aspekten är falska förspeglingar vilket till exempel 

innebär att forskaren beskriver sin undersökning som något annat än vad den egentligen är. I 

undersökningen har vi varit ärliga med vilka vi är och undersökningens syfte samt inte 

undanhållit någon information för våra respondenter. 
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4. Svarsbild med tillhörande analys 

Avsnittet inleds med en presentation av undersökningens svarsgrupp. Denna presentation visar 

svarsgruppens fördelning av marknadsvärde, bransch och upplevda nivå av ansvarstagande. Avsnittet 

fortsätter sedan med att visa undersökningens resultat för samtliga respondenter. Den avslutande 

delen iavsnittett redogör för om det föreligger skillnader eller mönster i den interna styrningen av 

CSR mellan de tre listorna på NASDAQ OMX Nordic som respondenterna tillhör.  

4.1 Presentation av svarsgrupp 

 

  

Figur 4.1 Fördelning av vilken lista respondenterna tillhör på NASDAQ OMX Nordic, n=49. 

I figur 4.1 visas fördelningen baserat på marknadsvärde för respondenterna som deltog i 

undersökningen. Som kan utläsas av figur 4.1 så är fördelningen jämn mellan Small Cap 

(30,6 %) och Mid Cap (30,6 %). Vidare är respondenterna som tillhör Large Cap något fler 

(38,8 %).  
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Figur 4.2. Fördelning av vilken bransch respondenterna tillhör, n=49. 

I figur 4.2 visas hur fördelningen av bransch ser ut för respondenterna som deltog i 

undersökningen. Gällande vilken bransch företagen tillhör är fördelningen inte lika jämn som 

fördelningen av marknadsvärde. De flesta respondenter klassificeras som Industrials (34,3 %) 

följt av Financials (18,6%). Därefter följer Consumer Discretionary (11,4%), Health Care 

(11,4%), Energy (5,7%), Materials (5,7%), Information Technology (5,7%) och 

Telecommunication Services (4,3%). De branscherna som minst antal respondenter uppgett 

att de tillhör är Consumer Staples (1,4%) och Utilities (1,4%). 

 

Figur 4.3. Fördelning av respondenternas upplevda nivå av ansvarstagande, n=49. 

I figur 4.3 visas fördelningen av respondenternas upplevda nivå av ansvarstagande jämfört 

med andra företag i sin bransch. Fördelningen ser ut som följande; 10% anser sig ta en 

mycket hög nivå av ansvar, 57,1% anser sig ta en hög nivå av ansvar medan 32,9% anser sig 
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ta en medelnivå av ansvar. Ingen av respondenterna svarade att de ansåg sig ta en låg eller en 

mycket låg nivå av ansvar.  

4.1.2 Resultat för samtliga respondenter 

 

 

Tabell 4.1 Presentation av mätområden och användningsområden för samtliga respondenter, n=49. (SP=In 

strategic planning, BP=In the budget process, RA=For resourceallocation, IAI=To identify areas of 

improvement, AG=To achieve goals, FO=To formulate new objectives, MMPP= To measure and monitor 

project performance, PS=To punish staff, RS=To reward staff, O=Other) 

I Tabell 4.1 presenteras resultaten gällande mätområde och användningsområde för samtliga 

respondenter. I den högra kolumnen, vertikalt, presenteras de alternativa mätområdena. På 

den övre raden, horisontellt, presenteras de alternativa användningsområdena för den interna 

mätningen av CSR. Tabellen ska avläsas på följande vis: siffran 40 i det översta vänstra 

Användningsområde

Mätområde Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Economic Field

Economic Performance 40 82% 41 84% 34 69% 38 78% 41 84% 33 67% 36 73% 1 2% 35 71% 6 12%

Market Presence 27 55% 24 49% 27 55% 26 53% 20 41% 19 39% 14 29% 1 2% 10 20% 6 12%

Indirect Economic Impacts 17 35% 13 27% 12 24% 15 31% 13 27% 11 22% 8 16% 1 2% 2 4% 8 16%

Procurement Practices 18 37% 22 45% 18 37% 25 51% 22 45% 17 35% 17 35% 0 0% 2 4% 9 18%

SP BP RA IAI AG FO MMPP PS RS O

Användningsområde

Mätområde Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Environmental Field

Materials 16 33% 19 39% 13 27% 29 59% 22 45% 19 39% 17 35% 0 0% 0 0% 4 8%

Energy 16 33% 19 39% 12 24% 29 59% 29 59% 26 53% 19 39% 1 2% 1 2% 5 10%

Water 9 18% 6 12% 5 10% 17 35% 13 27% 15 31% 12 24% 0 0% 0 0% 10 20%

Biodiversity 15 31% 6 12% 6 12% 10 20% 5 10% 6 12% 9 18% 0 0% 0 0% 9 18%

Emissions 17 35% 10 20% 10 20% 27 55% 29 59% 23 47% 17 35% 0 0% 1 2% 6 12%

Effluents and Waste 11 22% 8 16% 9 18% 28 57% 21 43% 23 47% 18 37% 0 0% 1 2% 7 14%

Products and Services 9 18% 13 27% 11 22% 27 55% 15 31% 19 39% 15 31% 0 0% 1 2% 6 12%

Transport 16 33% 18 37% 10 20% 27 55% 19 39% 21 43% 14 29% 0 0% 1 2% 3 6%

Supplier Environmental Evaluation 17 35% 6 12% 9 18% 29 59% 22 45% 22 45% 17 35% 0 0% 1 2% 9 18%

Environmental Complaints 5 10% 2 4% 6 12% 20 41% 12 24% 14 29% 9 18% 0 0% 1 2% 10 20%

FO MMPP PS RS OSP BP RA IAI AG

Användningsområde

Mätområde Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Social Field

Employment 24 49% 18 37% 18 37% 30 61% 17 35% 17 35% 12 24% 0 0% 1 2% 5 10%

Occupational Health 20 41% 15 31% 16 33% 33 67% 23 47% 19 39% 12 24% 0 0% 4 8% 5 10%

Training and Education 22 45% 21 43% 13 27% 25 51% 19 39% 17 35% 11 22% 0 0% 6 12% 7 14%

Diversity and Equal Opportunity 19 39% 9 18% 10 20% 26 53% 17 35% 17 35% 9 18% 0 0% 1 2% 9 18%

Supplier Evaluation for Labor Practices, HR and Impacts on Society 18 37% 7 14% 8 16% 24 49% 19 39% 20 41% 14 29% 0 0% 0 0% 8 16%

Complaints Regarding Labor Practices, HR and Impacts on Society 12 24% 4 8% 4 8% 21 43% 11 22% 12 24% 11 22% 0 0% 0 0% 8 16%

Freedom of Association and Collective Bargaining 13 27% 2 4% 1 2% 14 29% 9 18% 8 16% 5 10% 0 0% 0 0% 9 18%

Child Labor 13 27% 2 4% 0 0% 11 22% 6 12% 7 14% 4 8% 0 0% 0 0% 11 22%

Local Communities 15 31% 5 10% 4 8% 11 22% 9 18% 10 20% 7 14% 0 0% 1 2% 10 20%

Anti-Corruption 17 35% 3 6% 3 6% 17 35% 12 24% 10 20% 8 16% 1 2% 1 2% 9 18%

Anti-Competetive Behaviour 15 31% 4 8% 1 2% 15 31% 9 18% 9 18% 8 16% 1 2% 1 2% 8 16%

Customer Health and Safety 13 27% 5 10% 2 4% 17 35% 9 18% 9 18% 5 10% 0 0% 1 2% 7 14%

Product and Service Labeling 10 20% 7 14% 5 10% 16 33% 13 27% 9 18% 3 6% 0 0% 0 0% 6 12%

Marketing Communications 21 43% 15 31% 8 16% 19 39% 17 35% 15 31% 7 14% 0 0% 0 0% 6 12%

FO MMPP PS RS OSP BP RA IAI AG
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hörnet betyder att 40 respondenter har angett att de mäter Economic Performance och 

använder informationen i deras strategiska planering. Detta innebär att 82% av 

respondenterna mäter detta område och använder det i sin strategiska planering.  

Vad som kan utläsas ur tabell 4.1 är att användningsområdet In strategic planning är vanligt 

förekommande i respondenternas interna styrning av CSR. Tabellen visar även att de 

ekonomiska mätområdena (Economic Performance 82%, Market Presence 55%, Indirect 

Economic Impacts 35% och Procurement Practises 37%), och de mätområden som kan 

kopplas till personal (Employment 49%, Occupational Health 41%, Training and Education 

45% och Diversity and Equal Opportunity 39%), används av en relativt stor del av 

respondenterna i deras strategiska planering. Överlag används de mätområdena som kan 

kopplas till personal mer i den interna styrningen jämfört med övriga mätområden inom det 

sociala huvudområdet. Resultaten i tabellen visar även att miljömässiga mätområden i större 

utsträckning är kopplade till användningsområden som är målorienterade (To identify areas 

of improvement, To achieve goals och To formulate new objectives) snarare än till andra 

användningsområden. 
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4.2 Vilka mätområden används i företags interna styrning av CSR? 

För att tydligare visa hur respondenterna har svarat angående vilka mätområden som används 

i deras interna styrning av CSR går detta avsnitt djupare in på denna aspekt.  

 

Tabell 4.2 Mätområden för samtliga respondenter, n=49.  

Tabell 4.2 visar mätområdena rankade efter andel respondenter som uppgett att de mäter 

inom respektive mätområde. Vad som kan utläsas ur tabellen är att samtliga mätområden 

används i företagens interna styrning av CSR. En relativt hög andel av respondenterna mäter 

inom mätområden som tillhör det ekonomiska huvudområdet (Economic Performance 82 %, 

Market Presence 80%, Indirect Economic Impacts 71%, och Procurement Practices 80%). 

Dessa resultat kan rimligtvis förklaras av Carroll (1991) som menar att det ekonomiska 

ansvaret är den grundläggande byggstenen för företags ansvarstagande.  

Friedman (2009) menar att vinstmaximering är företags mest grundläggande ansvar. 

Dessutom menar Cruz (2011) att företag måste kunna generera en ekonomisk vinst för att 

Mätområde Antal Procent

Economic Performance 49 100%

Market Presence 40 82%

Procurement Practices 39 80%

Energy 38 78%

Transport 37 76%

Employment 37 76%

Supplier Environmental Evaluation 36 73%

Indirect Economic Impacts 35 71%

Materials 35 71%

Effluents and Waste 35 71%

Emissions 34 69%

Products and Services 34 69%

Occupational Health 34 69%

Training and Education 34 69%

Diversity and Equal Opportunity 34 69%

Supplier Evaluation for Labor Practices, HR and Impacts on Society 32 65%

Envrionmental Complaints 29 59%

Complaints Regarding Labor Practices, HR and Impacts on Society 29 59%

Marketing Communications 28 57%

Water 27 55%

Anti-Corruption 27 55%

Anti-Competetive Behaviour 26 53%

Biodiversity 25 51%

Freedom of Association and Collective Bargaining 25 51%

Local Communities 25 51%

Product and Service Labeling 25 51%

Child Labor 24 49%

Customer Health and Safety 24 49%
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överhuvudtaget vilja ta ansvar. Lu et al., (2013) har påvisat ett positivt samband mellan CSR-

implementering och företags finansiella prestationer. Detta kan förklara varför 

undersökningens resultat visar att de ekonomiska mätområdena är de som används i störst 

utsträckning.  

Alla mätområdena kopplade till det miljömässiga huvudområdet används av 69%-78% av 

respondenterna, med undantag för mätområdena Water (55%) och Biodiversity (51%). Det 

miljömässiga området handlar om att ha en hållbar miljöpraxis (Elkington, 1999). Med detta 

menar författaren att företag bör ha begränsningar på till exempel utsläpp och 

materialförbrukning. Det finns även legala faktorer som påverkar denna aspekt, till exempel 

ÅRL 6 § 4 st. Den legala delen av miljömässigt ansvarstagande kan ses som externa 

påtryckningar. Dessutom har kunder börjat ändra sina preferenser och ställa högre krav på 

företag att ta hänsyn till miljön. Detta har enligt Williamson och Aguilera (2008) bidragit till 

att interna intressenter, så som chefer och ledning, fått ett ökat intresse för miljömässigt 

ansvarstagande. Detta kan förklara varför mätområdena inom det miljömässiga området 

används i relativt hög utsträckning, då företagen vill tillfredsställa sina kunder, som har en 

koppling till företagets resultat. Enligt Perrini och Tencati (2006) så påverkar förbättringar 

inom miljömässiga prestationer företagets resultat, och därmed det långsiktiga värdet för 

aktieägare. Dessutom är flera forskare (Lu et al., 2013; Carroll & Shabana, 2010; Brown & 

Forster, 2013; Berman et al., 1999; Kurucz, et al., 2008) överrens om att ansvarstagande inom 

det miljömässiga området ofta innebär kostnadsreduktioner för företag. Genom att vara 

proaktiva i miljömässiga frågor skapar företag en positiv image, kan åtnjuta skattelättander 

samt uppnå ökad effektivitet. Enligt Carroll och Shabana (2010) är kostnadsreduktioner det 

vanligaste motivet för företag att engagera sig i CSR. Detta kan vara en annan tänkbar 

anledning till varför undersökningens resultat visar att de mätområden som tillhör det 

miljömässiga huvudområdet används i relativt stor utsträckning.  

De mätområden som i minst utsträckning används av respondenterna i deras interna styrning, 

jämfört med de övriga mätområdena i denna undersökning, tillhör det sociala huvudområdet. 

Dessa är; Customer Health and Safety (49%), Child Labor (49%), Product Service and 

Labeling (51%), Local Communities (51%), Freedom of Association and Collective 

Bargaining (51%). Som procentsatserna indikerar så använder ungefär hälften av 

respondenterna dessa områden i deras interna styrning. Det sociala huvudområdet ligger nära 

det etiska och filantropiska ansvaren i Carrolls (1991) Pyramid of Corporate Social 
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Responsibility. Enligt Carroll (1991) så är dessa ansvar byggda på förväntningar eller normer 

som företagets intressenter har. CSR kan användas för att externt kommunicera företagets 

morala värderingar och visa att de följer etiska koder (Russo & Perrini, 2010). Detta kan 

förklara varför de mätområden som används i minst utsträckning i den interna styrningen 

tillhör det sociala huvudområdet, då de förmodligen har mer relevans i den externa 

rapporteringen snarare än i den interna styrningen. Däremot visar undersökningens resultat att 

mätområdet Employment (76 %) används i relativt stor utsträckning, även om det tillhör det 

sociala huvudområdet. Lu et al., (2013) menar att företags ansvartagande ofta leder till ökat 

fokus på arbetsrättigheter och inkluderar ett förnyat perspektiv på relationen med företagets 

anställda. Författarnas resonemang är att CSR lockar till sig, och behåller, mer meriterad 

arbetskraft. Mer meriterad arbetskraft leder till förbättrade operationella prestationer för 

företaget vilket ofta har en positiv effekt på den totala prestationen. Detta kan vara en rimlig 

förklaring till varför mätområdet Employment används i den interna styrningen i den 

utsträckning som resultaten visar.  

Medelvärdet för antal respondenter som mäter respektive mätområde är 32. Med andra ord 

används varje mätområde i genomsnitt av 32 respondenter, vilket motsvarar 65% av 

svarsgruppen. Medianen för detta är 34, alltså 69,4%. Ju större skillnad mellan medelvärde 

och median, desto tydligare visas om det föreligger någon snedfördelning (Eliasson, 2013). 

Att medelvärdet och median ligger nära varandra tyder på att det inte föreligger någon 

snedfördelning i större utsträckning gällande antal respondenter som mäter respektive 

mätområde. Anledning till denna relativt jämna fördelning är förmodligen att inga 

utmärkande extremvärden förkommer bland de olika mätområdena. 

Att samtliga mätområden som undersöktes i studien fick en relativt hög användningsgrad (49-

100%) samt att mätområdena ursprungligen är till för extern rapportering, visar att 

mätområden som förekommer i GRI även har en relevans inom den interna mätningen av 

CSR.  

4.2.1 Hur se den interna mätningen av CSR ut jämfört med den externa 

rapporteringen? 

Då ingen studie nyligen är gjord på vilka GRI-områden som rapporteras av företag noterade 

på NASDAQ OMX Nordic har vi själva gjort en datainsamling. 25 slumpmässigt utvalda 

företag studerades angående vilka GRI-områden de rapporterar externt. Resultaten från denna 
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undersökning presenteras i tabell 4.3 och visar hur många företag som externt rapporterar 

respektive GRI-område. 
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Tabell 4.3 Extern rapportering av GRI, n=25. 

Mätområde

Economic Field Antal Procent

Economic Performance 11 44%

Market Presence 7 28%

Indirect Economic Impacts 3 12%

Procurement Practices 4 16%

Environmental Field

Materials 13 52%

Energy 13 52%

Water 10 40%

Biodiversity 5 20%

Emissions 14 56%

Effluents and Waste 10 40%

Products and Services 10 40%

Transport 12 48%

Supplier Environmental Evaluation 5 20%

Envrionmental Complaints 3 12%

Social Field

Employment 18 72%

Labor/Management Relations 4 16%

Forced or Compulsory Labor 9 36%

Occupational Health and Safety 16 64%

Security Practices 11 44%

Training and Education 13 52%

Diversity and Equal Opportunity 13 52%

Equal Remuneration for Women and Men 13 52%

Non-discrimination 12 48%

Supplier Assessment for Labor Practices 8 32%

Supplier Human Rights Assessment 8 32%

Supplier Assessment for Impacts on Society 7 28%

Assessment 1 4%

Labor Practices Grievance Mechanisms 3 12%

Human Rights Grievance Mechanisms 9 36%

Grievance Mechanisms for Impacts on Society 5 20%

Freedom of Association and Collective Bargaining 11 44%

Child Labor 9 36%

Indigenous Rights 3 12%

Local Communities 7 28%

Public Policy 4 16%

Anti-corruption 9 36%

Anti-competitive Behavior 4 16%

Customer Health and Safety 10 40%

Customer Privacy 2 8%

Product and Service Labeling 9 36%

Marketing Communications 7 28%

Total
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För att enklare kunna jämföra vilka områden som finns representerade i den externa 

rapporteringen av CSR med vilka som används i den interna styrningen har vi justerat tabell 

2.1. GRI-områdena har reviderats på samma sätt som mätomådena för vår interna 

undersökning (Se tabell 3.2). Resultaten finns presenterade nedan i tabell 4.4. 

Tabell 4.4 Jämförelse extern rapportering (n=25) och intern mätning (n=49) 

I tabell 4.4 kan det utläsas att de tre mest förekommande mätområdena i den interna 

mätningen är kopplade till det ekonomiska huvudområdet (Economic Performance 100%, 

Market Presence 82% och Procurement Practises 80% ), men de tre mest förkommande 

mätområdena i den externa rapporteringen tillhör dels det sociala huvudområdet 

(Employment, 76% och Occupational Health and Safety, 64%) och dels det miljömässiga 

området (Emissions 56%). Då företag redovisar ekonomiska resultat i sina årsredovisingar så 

är det rimligt att anta att de ekonomiska GRI-områdena indirekt redovisas där istället för att 

publiceras i företagens uttalade CSR- eller hållbarhetsrapporter. Detta kan förklara varför de 

ekonomiska mätområdena (Economic Performance 44%, Market Presence 28%, 

Extern rapportering Intern mätning

Mätområde Antal Procent Mätområde Antal Procent

Employment 19 76% Economic Performance 49 100%

Occupational Health and Safety 16 64% Market Presence 40 82%

Emissions 14 56% Procurement Practices 39 80%

Diversity and Equal Opportunity 14 56% Energy 38 78%

Materials 13 52% Transport 37 76%

Energy 13 52% Employment 37 76%

Training and Education 13 52% Supplier Environmental Evaluation 36 73%

Transport 12 48% Indirect Economic Impacts 35 71%

Economic Performance 11 44% Materials 35 71%

Complaints regarding Labor Practices, HR and Impacts on Society 11 44% Effluents and Waste 35 71%

Freedom of Association and Collective Bargaining 11 44% Emissions 34 69%

Water 10 40% Products and Services 34 69%

Effluents and Waste 10 40% Occupational Health and Safety 34 69%

Products and Services 10 40% Training and Education 34 69%

Local Communities 10 40% Diversity and Equal Opportunity 34 69%

Customer Health and Safety 10 40% Supplier Evaluation for Labor Practices, HR and Impacts on Society 32 65%

Supplier Evaluation for Labor Practices, HR and Impacts on Society 9 36% Envrionmental Complaints 29 59%

Child Labor 9 36% Complaints Regarding Labor Practices, HR and Impacts on Society 29 59%

Anti-corruption 9 36% Marketing Communications 28 57%

Product and Service Labeling 9 36% Water 27 55%

Market Presence 7 28% Anti-Corruption 27 55%

Marketing Communications 7 28% Anti-Competetive Behaviour 26 53%

Biodiversity 5 20% Biodiversity 25 51%

Procurement Practices 4 16% Freedom of Association and Collective Bargaining 25 51%

Supplier Environmental Evaluation 4 16% Local Communities 25 51%

Anti-competitive Behavior 4 16% Product and Service Labeling 25 51%

Indirect Economic Impacts 3 12% Child Labor 24 49%

Envrionmental Complaints 3 12% Customer Health and Safety 24 49%
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 Procurement Practices 16% och Indirect Economic Impacts 12%) förekommer i mindre 

utsträckning i den externa CSR-rapporteringen, jämfört med den interna styrningen. 

 

De mest förekommande mätområdena i den externa rapporteringen (Employment, 76% och 

Occupational Health and Safety, 64%) förekommer i den interna styrningen i nästan samma 

utsträckning (Employment, 76% och Occupational Health and Safety, 69%). Vi har tidigare 

kommit fram till att mätområden som kan kopplas till personal är viktiga i den interna 

styrningen, och dessa resultat visar att det även är av vikt i den externa rapporteringen.  Detta 

kan kopplas samman med Russo och Perrini (2010) som menar att CSR kan ses som ett 

strategiskt verktyg för företag att sprida budskapet om företagets morala värderingar. Vidare 

menar Sweeney och Coughlan (2008) att rapporteringen av CSR är viktigt för 

relationskapande. Genom att externt rapportera att man bryr sig om sin personal kan alltså 

vara viktigt för att skapa goda relationer med företagets intressenter, till exempel kunder eller 

anställda. Den externa rapporteringen av CSR kan enligt Sweeney och Coughlan (2008) ses 

som en dialog mellan företag och intressenter. Att den externa rapporteringen skiljer sig åt 

från den interna styrningen kan förklaras av att olika företag har olika intressenter och 

fokuserar på olika områden i sitt externa kommunikationsmaterial. Företagen kan mäta 

områden internt, för egen kontroll, som inte får så stort fokus i deras externa rapportering. I 

den externa rapporteringen fokuseras det istället på det som intressenterna är intresserade av.  

 

Det kan förekomma andra mätområden i den externa rapporteringen som inte omfattas av 

GRI, vilket kan förklara varför resultaten om den externa rapporteringen har lägre 

procentsatsen är den interna mätningen. Hedborg och von Malmborg (2003) menar att flera 

företag mäter GRI, vilket även vi upptäckte när vi sammanställde informationen av den 

externa rapporteringen, men att inga företag följer GRIs riktlinjer fullt ut, utan använder dem 

som inspiration. 

4.3 Vad används den interna mätningen av CSR till? 

För att tydligare visa hur respondenterna har svarat angående vad den interna mätningen av 

CSR används till går detta avsnitt djupare in på denna aspekt.  
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Tabell 4.5 Användningsområden samtliga respondenter, n=49. 

I tabell 4.5 visas interna användningsområden för de mätområden som undersökts. Dessa är 

rankade efter hur vanligt förekommande respektive användningsområde är hos 

respondenterna. I den webbenkät som skickades ut gavs möjlighet att klicka i flera 

användningsområden per mätområde. I tabell 4.5 visas dock endast antal respondenter som 

fyllt i respektive användningsområde. Som kan utläsas av modellen är det vanligaste 

användningsområdet To achieve goals (94%). Vidare visar resultaten att majoriteten av 

användningsområdena som undersökts förekommer i företagens interna styrning i relativt hög 

utsträckning (78%-94%).  

Det användningsområde som utmärker sig är To punish staff (4%) som visar en betydligt 

lägre siffra än de övriga användningsområdena. Både alternativen To reward staff och To 

punish staff är kopplade till incitamentsystem, vilket enligt agentteorin är ett sätt för 

principalen att kontrollera agenten. Dessa två alternativ var även med i Adams et al., (2014) 

undersökning, men var då sammanfogade i ett alternativ. I denna undersökning beslutades det 

dock att separera de två alternativen. Detta medförde att en tydlig skillnad (78 % mot 4%) 

kunde påvisas.  

Medelvärdet för antal respondenter som använder den interna mätningen av CSR inom 

respektive användningsområde är 35,6. Detta motsvarar 72,3% av svarsgruppen. Medianen är 

39 och det motsvarar 79,5% av svarsgruppen. Här påvisas en något större snedfördelning 

vilken kan härledas till extremvärdet To punish staff (antal: 2, procent: 4%). Hade detta värde 

uteslutits ur medelvärdesberäkningen hade medelvärdet istället visat sig vara 39,3, vilket 

ligger närmare medianen. 

Användningsområde Antal Procent

To achieve goals 46 94%

In the strategic planning 44 90%

To identify areas of improvement 43 88%

In the budget process 42 86%

For resourceallocation 39 80%

To formulate new objectives 39 80%

To measure and monitor project performance 39 80%

To reward staff 38 78%

To punish staff 2 4%
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Tabell 4.6 Betydelse av användningsområde samtliga respondenter, n=39. 

I tabell 4.6 presenteras respondenternas subjektiva uppfattning av användningsområdenas 

betydelse i deras interna styrning. I tabell 4.5 kan det utläsas vilka tre användningsområden 

som används mest (To achieve goals 94%, In strategic planning 90% och To identify areas of 

improvement 88%). Dessa användningsområden återfinns även i tabell 4.6 som de områden 

som respondenterna uppfattar är av störst betydelse för sitt företags interna styrning. Inom 

denna fråga minskade antal respondenter som svarade (från n=49 till n=39). Detta kan tänkas 

minska generaliserbarheten av svaren från denna fråga. Denna fråga lades till för att tillföra 

ytterligare insikt i vad intern mätning av CSR används till. Därav kommer det inte läggas 

någon större tyngd vid svaren hämtade från denna fråga. Undersökningens slutsats påverkas 

av denna fråga i någon större bemärkelse. 

4.4 Föreligger det skillnader i den interna mätningen av CSR mellan Large Cap, 

Mid Cap och Small Cap på NASDAQ OMX Nordic? 

 

För att tydligare undersöka om det föreligger skillnader eller mönster i den interna mätningen 

av CSR mellan Large Cap, Mid Cap och Small Cap presenterar detta avsnitt contingency 

tabeller som tydligare sammanfattar de två undersökta variablerna (vilka mätområden och 

användningsområden de olika grupperna använder i den interna styrningen av CSR, samt 

listtillhörighet).  

In the strategic planning 10 26% 10 26% 8 21% 6 15% 3 8% 2 5%

In the budget process 2 5% 9 23% 9 23% 13 33% 4 10% 2 5%

For resourceallocation 2 5% 8 21% 10 26% 12 31% 5 13% 2 5%

To identify areas of improvement 5 13% 17 44% 11 28% 3 8% 2 5% 1 3%

To achieve goals 9 23% 14 36% 9 23% 4 10% 2 5% 1 3%

To formulate new objectives 6 15% 13 33% 12 31% 4 10% 2 5% 2 5%

To measure and monitor project performance 3 8% 8 21% 15 38% 7 18% 4 10% 2 5%

To punish staff 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 30 77% 9 23%

To reward staff 0 0% 1 3% 7 18% 12 31% 13 33% 6 15%

Användningsområde
know

To a very To a great To a moderate To some To a little Do not

great extent  extent  extent extent or no extent
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4.4.1 Mätområden

Tabell 4.7 Mätområden för Large Cap (n=19), Mid Cap (n=15) och Small Cap (n=15). 

I tabell 4.7 redovisas andelen respondenter inom respektive lista på NASDAQ OMX Nordic 

(oberoende variabel som presenteras horisontellt i kolumnerna) som uppgett att de mäter 

inom de alternativa mätområdena (beroende variabel som presenteras vertikalt i raderna). 

Tabellen visar att företagen på de olika listorna mäter de områden som tillhör det ekonomiska 

huvudområdet i ungefär lika stor utsträckning. Dock utmärker sig respondenterna som tillhör 

Small Cap i mätområdet Indirect Economic Impacts (53%) som uppvisar en lägre 

användningsgrad än Large Cap och Mid Cap. Vidare är användningsnivån relativt jämn 

mellan listorna inom det miljömässiga huvudområdet. Dock uppvisar resultaten i tabellen en 

ojämn användningsgrad av mätområdet Materials. Respondenterna som tillhör Large Cap 

mäter detta område i minst utsträckning (63%), efter följer respondenterna som tillhör Mid 

Cap (73%) och i störst utsträckning mäts detta område av respondenterna som tillhör Small 

Cap (80%). Mätområdet Water visar en liknande tendens där 74% av respondenterna som 

tillhör Large Cap, 60% av de som tillhör Mid Cap och endast 27% av de som tillhör Small 

Cap uppgett att de mäter inom detta område. Small Cap utmärker sig även inom mätområdet 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Economic Field

Economic Performance 19 100% 15 100% 15 100%

Market Presence 16 84% 13 87% 11 73%

Indirect Economic Impacts 15 79% 12 80% 8 53%

Procurement Practices 17 89% 11 73% 11 73%

Environmental Field

Materials 12 63% 11 73% 12 80%

Energy 15 79% 13 87% 10 67%

Water 14 74% 9 60% 4 27%

Biodiversity 9 47% 11 73% 5 33%

Emissions 15 79% 10 67% 9 60%

Effluents and Waste 14 74% 12 80% 9 60%

Products and Services 12 63% 9 60% 13 87%

Transport 15 79% 12 80% 10 67%

Supplier Environmental Evaluation 14 74% 12 80% 10 67%

Environmental Complaints 12 63% 12 80% 5 33%

Social Field

Employment 14 74% 12 80% 11 73%

Occupational Health 14 74% 11 73% 9 60%

Training and Education 13 68% 11 73% 10 67%

Diversity and Equal Opportunity 14 74% 11 73% 9 60%

Supplier Evaluation for Labor Practices, HR and Impacts on Society 14 74% 10 67% 8 53%

Complaints Regarding Labor Practices, HR and Impacts on Society 13 68% 10 67% 6 40%

Freedom of Association and Collective Bargaining 14 74% 7 47% 4 27%

Child Labor 13 68% 7 47% 4 27%

Local Communities 13 68% 8 53% 4 27%

Anti-Corruption 14 74% 9 60% 4 27%

Anti-Competetive Behaviour 14 74% 8 53% 4 27%

Customer Health and Safety 12 63% 7 47% 5 33%

Product and Service Labeling 13 68% 5 33% 7 47%

Marketing Communications 12 63% 8 53% 8 53%

Large Cap Mid Cap Small Cap
Mätområde
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Environmental Complaints där 33% av respondenterna mäter inom detta område. Inom det 

sociala huvudområdet är användningsnivån relativt jämn mellan respondenterna inom Large 

Cap och Mid Cap, men mönstret bryts vid Freedom of Association and Collective Bargaining 

fram till Product and Service Labeling, där Mid Cap uppvisar lägre siffror (33-53%) än Large 

Cap (63-74%). Vidare används mätområden inom detta huvudområde i mindre utsträckning 

hos respondenterna inom Small Cap. Överlag är det de mätområden som kan kopplas till 

personal (T.ex. Employment) som används mest hos samtliga respondenter inom det sociala 

huvudområdet. 

4.4.2 Användningsområden 

Tabell 4.8 Användningsområden för Large Cap (n=19), Mid Cap (n=15) och Small Cap (n=15). 

I tabell 4.8 visas andel av respondenter inom respektive lista (oberoende variabel som 

presenteras horisontellt i kolumnerna) som använder den interna mätningen av CSR till de 

alternativa användningsområdena (beroende variabel som presenteras vertikalt i raderna). 

Enligt tabellen så förkommer det inte några tydliga skillnader mellan vilka 

användningsområden respondenterna inom de olika listorna använder. Däremot uppvisar 

Large Cap en något längre siffra inom användningsområdet For resourceallocation (68%) än 

Mid Cap och Small Cap.  

 

 

 

 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

In the strategic planning 17 89% 13 87% 14 93%

In the budget process 15 79% 13 87% 14 93%

For resourceallocation 13 68% 14 93% 12 80%

To identify areas of improvement 15 79% 13 87% 15 100%

To achieve goals 17 89% 14 93% 15 100%

To formulate new objectives 15 79% 12 80% 12 80%

To measure and monitor project performance 15 79% 13 87% 11 73%

To punish staff 1 5% 1 7% 0 0%

To reward staff 15 79% 12 80% 11 73%

Användningsområde
Large Cap Mid Cap Small Cap
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5. Slutsatser  

I detta avsnitt presenteras undersökningens slutsatser. Vidare beskrivs även studiens teoretiska och 

praktiska bidrag. Avslutningsvis redogörs för examensarbetets samhälleliga- och hållbarhets aspekter 

samt förslag till fortsatt forskning.  

5.1 Vilka mätområden används hos företag noterade på NASDAQ OMX Nordic vid 

intern mätning av Corporate Social Responsibility? 

Undersökningens resultat visar att GRIs riktlinjer för extern rapportering även har relevans i 

den interna mätningen då samtliga av de alternativa mätområden som presenterades i den 

enkät som skickades ut används i respondenternas interna mätning av CSR. Mätområden som 

är kopplade ekonomisk prestation används i störst utsträckning. Vidare används miljömässiga 

mätområden hos en relativt stor andel av respondenterna, med undantag för mätområdena 

Water och Biodiversity. Dessutom är mätområdet Employment vanligt förekommande i 

respondenternas interna mätning av CSR, medan andra sociala mätområden används i mindre 

utsträckning. Avslutningsvis visar resultaten att det finns tendenser till att respondenterna 

som tillhör företag med högre marknadsvärde mäter majoriteten av mätområdena i större 

utsträckning än de respondenterna som tillhör ett företag med lägre marknadsvärde.  

Vid jämförelse av den externa rapporteringen och den interna mätningen av CSR, sett till 

GRI-områden, så framkommer tydliga skillnader. GRI-områden som tillhör det ekonomiska 

huvudområdet används i större utsträckning i den interna mätningen jämfört med den externa 

rapporteringen. Vidare förekommer områden kopplade till personal i ungefär lika stor 

utsträckning externt som internt. Överlag har de flesta GRI-områdena stor relevans i den 

interna styrningen, medan det miljömässiga och sociala huvudområdet har stor relevans i den 

externa rapporteringen av CSR.  

5.2 Till vad används information hämtad i den interna mätningen av Corporate 

Social Responsibility hos företag noterade på NASDAQ OMX Nordic? 

Resultaten från undersökningen visar att samtliga av de alternativa användningsområden för 

den interna styrningen av CSR som presenterades i den enkät som skickades ut finns 

representerade hos respondenterna. Resultaten visar att det vanligaste användningsområdet är 

To achieve goals men att majoriteten av användningsområdena som undersökts förekommer i 

de tillfrågade företagens interna styrning i relativt hög utsträckning (78%-94% av 

respondenterna använder de olika användningsområde i deras interna styrning av CSR). Det 

användningsområde som utmärker sig är To punish staff som visar en betydligt lägre siffra 

(4%) än de övriga användningsområdena. Vidare föreligger det inga tydliga skillnader i 
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användningsområden för den interna mätningen av CSR som kan härledas till företagens 

marknadsvärde. 

Då tidigare studier inte gjorts kring den interna mätningen av CSR och dess 

användningsområden så bidrar dessa resultat till att fylla denna teoretiska lucka. Vidare ger 

undersökningens resultat praktiskt vägledning åt företag som önskar införa eller förbättra sin 

interna styrning av CSR.  

5.3 Reflektioner kring studiens resultat 

5.3.1 Examensarbetets samhälleliga- och hållbarhets aspekter.  

Undersökningens ämnesval, CSR, handlar om företags ansvar gentemot samhället och 

inkluderar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. De slutsatser som dragits i detta 

examensarbete kan tänkas medföra positiva effekter för samhället i form av ökad förståelse 

av intern mätning av CSR. Genom ökad förståelse för mätningen, ökar även kunskapen av 

hur företag internt kan kontrollera CSR. Ökad kontroll är positivt i den bemärkelsen att 

företagen kan påverka positiva eller negativa konsekvenser av deras CSR-arbete. 

5.3.2 Fortsatt forskning  

Eftersom forskning kring företags ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer inom 

CSR är relativt liten (Wood, 2010) så skulle detta område vara ett förslag för vidare 

forskning. Searcy (2012) presenterar Sustainability Performance Measurment System 

(SPMS) som är ett prestationsmätningsystem som fokuserar på områden som rör hållbarhet, 

och hanterar frågor som är kopplade till TBL. Searcys (2012) definition av ett SPMS är ett 

system av indikatorer som tillhandahåller företaget med information som behövs för kort- och 

långsiktig styrning, kontroll, planering och prestation av företagets ekonomiska, 

miljömässiga, och sociala aktiviteter. Ett SPMS kan hjälpa beslutsfattare att bättre förstå 

deras nuvarande position och deras önskade slutresultat. De flesta studier kring ämnet 

understryker svårigheterna med att utveckla indikatorer för social prestation och vikten av att 

inkludera externa intressenter vid val av indikatorer. Trots all forskning på området så 

upplever flera företag problem i att utveckla, implementera, använda och förbättra SPMS som 

hanterar frågor som rör både företagets interna och externa intressenter. Med utgångspunkt i 

vår undersökning, skulle fortsatt forskning kunna finna lämpliga indikatorer inom de olika 

mätområdena för att vägleda företag vid utformning av prestationssystem för hållbarhet, så 

som SPMS. Genom att utforma indikatorer ur områden kopplade till TBL så menar Joung, 
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Carrell, Sarkar och Feng (2013) att utvärdering av företagens prestation inom CSR utföras på 

ett mer holistiskt sätt, än vad enskilda indikatorer skulle kunna bidra med.  
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Bilaga 1 – Försättsblad enkät 

 

For information in English see below. 

 

Hej,  

Vi är två Civilekonomstudenter som gör en enkätundersökning om intern mätning av 

Corporate Social Responsibility (CSR) och Hållbarhet. CSR och hållbarhet ses som de 

ansträngningar företag gör för att bidra till samhället, och detta kan göra på flera olika sätt 

inom flera olika områden. Enkäten är en del av ett examensarbete för 

Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet med studien är att undersöka 

hur den interna mätningen inom CSR och hållbarhet ser ut i företag noterade på 

Stockholmsbörsen.  

 

Det finns mycket information att hämta om hur företag kan rapportera sina insatser inom 

CSR och hållbarhet externt. Ramverk som Global Reporting Initiative (GRI) är ett exempel 

som kan vägleda företag inom detta område. Det finns dock få studier som har gjorts som 

visar hur den interna mätningen ser ut, och det är det vi vill försöka kartlägga i denna studie.  

 

Med detta i åtanke behöver vi er hjälp och det är därför vi har skickat den här enkäten till er. 

Det vi ber er om är att bidra med era erfarenheter för att möjliggöra för oss att utreda hur den 

interna mätningen av CSR och hållbarhet ser ut och vad mätningen används till rent internt. 

Vi avhåller oss alltså från att undersöka hur er externa rapportering av CSR och hållbarhet ser 

ut. Enkäten är på engelska för att så många som möjligt ska ha möjlighet att besvara frågorna. 

Vi är tacksamma om ni vill delta i undersökningen och svara på frågorna i enkäten senast den 

24 april. Enkäten består av 8 frågor och tidsåtgången för att besvara enkäten beräknas vara 

cirka 12 minuter.  

 

Er hjälp är mycket uppskattad och kommer att ge studien ett mer trovärdigt resultat. Som tack 

för ert deltagande delar vi gärna med oss av studien till er när den är färdig i juni. Era svar 

kommer att behandlas konfidentiellt och enligt forskningsetiska principer. Svaren kommer att 

ingå i en statistisk undersökning där individuella svar inte kan identifieras.  

 

Var vänlig, klicka på länken nedan för att komma till enkäten.  



                             
 
 
 

- 60 - 
 

 

LÄNK 

 

Har ni frågor är ni välkomna att maila dem till XXX, eller ringa oss på XXX. Ni kan även 

kontakta vår handledare Professor Jan Alpenberg på XXX. 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga Hälsningar, 

Anna Wengholm & Vera Boulund 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Hello,  

We are two students who are conducting a survey about internal measurement of Corporate 

Social Responsibility (CSR) and Sustainability. CSR and Sustainability can be seen as the 

effort that companies make to make a contribution to the society, this can be done in several 

areas and in several ways. The survey is a part of a Master Thesis for Masters in Business and 

Economics students at the Linnaeus University in Växjö, Sweden. The purpose of the study is 

to examine what the internal measurements of CSR and Sustainability look like at 

companies registered on the Swedish stock exchange. 

 

Several researches have been done regarding how businesses can report their efforts within 

CSR and Sustainability externally. An example of a framework providing guidelines for 

external reporting is the Global Reporting Initiative (GRI). However, not much research has 

been done regarding the internal measurement, and it is this area that we are interested to 

investigate in this survey.  

 

With this in mind we need your help, which is the reason to why we have sent you this 

survey. We ask you to contribute to the research with your experiences to enable us to 

understand what the internal measurement of CSR and Sustainability looks like and what it 

is used for. It would be highly appreciated if you would participate in this study and can 
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answer the survey before April 24th. The survey consists of 8 questions and takes about 12 

minutes to complete.  

 

Your help will be highly appreciated and will give this survey a more credible result. To say 

thank you for your participation we would gladly share the finished study with you when 

completed in June. Your replies will be treated with confidentiality according to research 

ethics. The replies will be included in a statistical research where individual answers will not 

be identified. 

 

Please, click on the link below to access the survey. 

 

LINK 

 

If you have any questions you are welcome to contact us by email: XXX or by phone, XXX. 

Or you can contact our tutor Jan Alpenberg by phone, XXX.  

 

Thank you! 

Kind Regards, 

Anna Wengholm & Vera Boulund 
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Bilaga 2 - Påminnelsebrev 

 

For information in English see below. 

 

Hej, 

För ungefär en vecka sedan skickade vi en förfrågan till er om att delta i vår 

enkätundersökning och vi vill nu påminna er om vår förfrågan. Om det är så att ni redan 

svarat på enkäten ber vi er bortse från det här mailet. På grund av anonymitet har vi inte 

möjlighet att se vilka som redan svarat. Vi är två Civilekonomstudenter vid 

Linnéuniversitetet i Växjö som skriver vår Masteruppsats där vi undersöker hur intern 

mätning av Corporate Social Responsibility och Hållbarhet ser ut samt vad mätningen 

används till hos företag. Vi hoppas att ni vill hjälpa oss genom att svara på 8 st enkätfrågor. 

Tidsåtgången beräknas vara cirka 10 minuter. Vi är tacksamma om ni besvarade enkäten så 

snart som möjligt. Den 24e april är sista dagen att besvara enkäten. 

 

Ert svar kommer att behandlas konfidentiellt och enligt forskningsetiska principer. Svaret 

kommer att ingå i en statistisk undersökning där individuella svar inte kan identifieras. 

 

Var vänlig, klicka på länken nedan för att komma till enkäten. 

 

LÄNK 

 

Har ni frågor är ni välkomna att maila dem till XXX, eller ringa oss på XXX. Ni kan även 

kontakta vår handledare Jan Alpenberg på XXX. 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga Hälsningar, 

Anna Wengholm & Vera Boulund 

____________________________________________________________________ 

 

Hello, 
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About a week ago we sent you a request to participate in our survey and now we would like 

to remind you of that request. If you have already answered the survey we ask you to ignore 

this email. Because of anonymity we cannot see who has already participated. We are two 

Business and Economics Students at the Linnaeus University in Växjö, Sweden, writing our 

Master Thesis about internal measurement of Corporate Social Responsibility and 

Sustainability and what the measurement is used for. We hope that you can help us by 

answering 8 surveyquestions. The estimated time for filling in this survey is 10 minutes. We 

would be thankful if you responded to the survey as soon as possible. April 24th is the last 

day to participate in the survey.  

 

Your replies will be treated with confidentiality according to research ethics. The replies will 

be included in a statistical research where individual answers will not be identified. 

 

Please, click on the link below to access the survey.  

 

LINK 

 

If you have any questions you are welcome to contact us by email: XXX or by phone, XXX. 

Or you can contact our tutor Jan Alpenberg by phone, XXX.  

 

Thank you! 

Kind Regards, 

Anna Wengholm & Vera Boulund 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 – Enkät 

 



Internal measurement of Corporate Social Responsibility and
Sustainability

Page 1
Which list on NASDAQ OMX Nordic does your company belong to? *

Place a mark in the appropriate box. Only one answer is possible.

Large Cap

Mid Cap

Small Cap

In what industry is your company active? *

Place a mark in the appropriate box. Only one answer is possible.

Energy (Eg. Oil, gas, coal, equipment in this sector)

Materials (Eg. Chemicals, wood, paper, metals)

Industrials (Eg. Aerospace, defence, machinery, distributiors)

Consumer Discretionary (Eg. Cars, white goods, clothes, media)

Consumer Staples (Eg. Food, beverages, detergents, cosmetics)

Health Care (Eg. Pharamceuticals, biotechnology, life sciences)

Financials (Eg. Banks, insurance, real estate)

Information Technology (Eg. Computers, software, office supplies)

Telecommunication Services (Eg. Telephone/Internet providers)

Utilities (Eg. Electricity)

How would you describe your company's level of responsibility compared to other companies in your industry? *

Place a mark in the appropriate box. Only one answer is possible.

Very High

High

Moderate

Low

Very Low



Page 2
A number of areas in the economic field and alternative uses of internal measurements are listed below.
Mark the areas where your company measures internally (vertical axis) by checking the statements that describes what
the measurement is used for (horizontal axis).

Place a mark in the appropriate boxes. Multiple choices are possible.

 

In
strategic
planning

In the
budget
process

For
resource-
allocation

To identify
areas of

improvement

To
achieve
goals

To
formulate

new
objectives

To measure
and monitor

project
performance

To punish
staff

To reward
staff Other

Economic
Performance
(Eg.
Revenues)

Market
Presence
(Eg. Wages
at location
of
operations)

Indirect
Economic
Impacts (Eg.
jobs
supported)

Procurement
Practices
(Eg.
Spending on
local
suppliers)



Page 3
A number of areas in the environmental field and alternative uses of internal measurements are listed below.
Mark the areas where your company measures internally (vertical axis) by checking the statements that describes what
the measurement is used for (horizontal axis).

Place a mark in the appropriate boxes. Multiple choices are possible.

 

In
strategic
planning

In the
budget
process

For
resource-
alloction

To identify
areas of

improvement

To
achieve
goals

To
formulate

new
objectives

To measure
and monitor

project
performance

To
punish
staff

To
reward

staff Other

Materials

Energy

Water

Biodiversity
(Eg.
Geographic
location)

Emissions

Effluents and
Waste

Products and
Services (Eg.
Packaging
materials)

Transport

Supplier
Environmental
Evaluation

Environmental
Complaints
(Eg. Number
of complaints)
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A number of areas in the social field and alternative uses of internal measurements are listed below.
Mark the areas where your company measures internally (vertical axis) by checking the statements that describes what
the measurement is used for (horizontal axis).

Place a mark in the appropriate boxes. Multiple choices are possible.

 

In
strategic
planning

In the
budget
process

For
resource-
alloction

To identify
areas of

improvement

To
achieve
goals

To
formulate

new
objectives

To measure
and monitor

project
performance

To punish
staff

To reward
staff Other

Employment
(Eg. Emplyee
turnover)

Occupational
Health and
Safety (Eg.
Absenteeism)

Training and
Education
(Eg. Hours of
training)

Diversity and
Equal
Opportunity
(Eg. Gender
and Salary)

Supplier
Evaluation
for Labor
Practices,
Human
Rights and
Impacts on
Society

Complaints
regarding
Labor
Practices,
Human
Rights and
Impacts on
Society (Eg.
Number of
complaints)



A number of areas in the social field and alternative uses of internal measurements are listed below.
Mark the areas where your company measures internally (vertical axis) by checking the statements that describes what
the measurement is used for (horizontal axis).

Place a mark in the appropriate boxes. Multiple choices are possible.

 

In
strategic
planning

In the
budget
process

For
resource-
allocation

To identify
areas of

improvement

To
achieve
goals

To
formulate

new
objectives

To measure
and monitor

project
performance

To
punish
staff

To
reward

staff Other

Freedom of
Association and
Collective
Bargaining

Child Labour

Local
Communities
(Eg.
Engagement)

Anti-corruption

Anti-
competetive
Behaviour

Customer Health
and Safety

Product and
Service Labeling

Marketing
Communications

Page 5
Please indicate the importance of internal measurement regarding CSR and sustainability in the statements listed below
*

Mark the appropriate boxes.

 
To a very great

extent
To a great

extent
To a moderate

extent To some extent
To little or no

extent Do not know

In strategic planning

In the budget process

For resourceallocation

To identify areas of
improvements

To achieve goals

To formulate new
objectives

To measure and monitor
project performance

To punish staff

To reward staff

Page 6
Thank you for your participation! 
If you wish to recieve the finished Master Thesis with the results of this study, please fill in your e-mailadress below and
it will be sent to you when it is finished.
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