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Abstrakt 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur företag definierar socialt ansvar samt varför 

företag redovisar sitt sociala ansvar. Det empiriska materialet samlades in genom sju 

semistrukturerade intervjuer, där respondenter fick besvara frågor kring socialt ansvar 

och deras redovisning. Studiens resultat visar på att socialt ansvar är ett begrepp som är 

beroende av situation och individ, definitionen av socialt ansvar är även kopplat till 

vilken verksamhet företag bedriver.  Vilken tolkning företaget gör av begreppet socialt 

ansvar, leder till att syftet med redovisningen av det varierar. En anledningen till att 

företag väljer att redovisa sitt sociala ansvar är för att de anser att det är ett sätt att visa 

sina intressenter vad företaget har gjort, en form av marknadsföringsmaterial. Vidare 

kan det sociala ansvaret även redovisas av den anledning att företag anser att det är en 

naturlig del av verksamheten, i likhet med företagets redovisning av de miljömässiga 

och ekonomiska delarna. Orsaker till dessa variationer är för att socialt ansvar är 

kontextberoende, vilket gör att det inte finns något rätt eller fel när det gäller vad socialt 

ansvar är. 
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1 Inledning 

Det här kapitlet kommer att introducera uppsatsen genom en presentation av ämnet. 

Även en problemdiskussion kommer att presenteras som mynnar ut till frågeställningar 

och syfte. Slutligen kommer även avgränsningar att framföras. 

 

1.1 Bakgrund 

Det har under en längre tid talats om de stora klyftor som förekommer mellan fattiga 

och rika länders konsumtion. De senaste rapporterna visar på att om hela världens 

befolkning levde utifrån samma levnadsstandard och konsumtionsnivå som vi i Sverige 

skulle det krävas 5,7 jordglober för att möta resursbehovet enligt Världsnaturfonden 

(wwf.se). I FAR:s1 Bästa Hållbarhetsredovisning 2013 beskrivs det att den rådande 

attityden till produktion och konsumtion är ohållbar. “Globala trender visar att 

fortsatta “business as usual” är omöjligt på 15-20 års sikt.”(Bästa 

Hållbarhetsredovisning 2013, 2014:2). Denna nuvarande världssituation tyder på ett 

växande behov av ett mer hållbart tänk både hos företag och allmänheten. Det visar 

även på att vikten ligger i insikten att ansvaret ligger hos den enskilde. Det här innebär 

att företag inte längre kan tro att deras arbetssätt kan genomföras utan konsekvenser och 

att det är hög tid att agera för en hållbar framtid. 

Bonini m.fl. (2006) anser att sociala och politiska krafter kan förändra en hel industris 

miljö. Dessa krafter kan förstöra organisationers rykte om de ertappats med att inte 

agera ansvarsfullt. Samtidigt som krafterna även kan skapa nya värdefulla möjligheter 

på marknaden genom att markera sociala behov eller nya kunders preferenser. 

Utmaningen för organisationer är enligt författarna att innefatta en medvetenhet om de 

sociala och politiska problemen i sin beslutsprocess. Bonini m.fl. (2006)  menar att 

organisationer måste se de sociala och politiska krafterna inte bara som en risk eller som 

ett område för skadebegränsning, utan också som möjligheter. Erica Kronhöffer, 

hållbarhetschef för SJ, i en intervju för DN talar om att: “Det är viktigt att hållbarheten 

inte bara ligger i ett sidospår, utan att det verkligen är med och formar hur vi styr 

verksamheten.” (Erica Kronhöffer, DN.Jobb 19/10-14 s.1). Värdet för företaget ligger i 

att förstå att verksamhetens arbete med hållbarhet är förenat med många fördelar som 

även är direkt kopplade till företaget. För att arbetet ska vara framgångsrikt räcker det 

                                                 
1 Föreningen auktoriserade Revisorer, nämns i fortsättningen som FAR 
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inte med att arbeta på ytan. Företaget behöver implementera hållbarhetsperspektivet i 

sin kärnverksamhet och attityden till hållbarhetsarbetet ska vara att det är en självklar 

del av hela företaget. Företag måste ta sitt ansvar och det räcker inte med att företagen 

säger sig arbeta med frågorna utan måste även verkligen gör så. 

Enligt Anthony m.fl. (2014) är corporate social responsibility (CSR) ett företags arbete 

kring sociala och miljömässiga frågor. CSR handlar även om att företag gör mer än vad 

de måste göra för att inte skada sina intressenter, men det är lika viktigt hur företagen 

kommunicerar ut sitt ansvarstagande. Utifrån hur CSR beskrivs kan begreppet även 

översättas som ett företags samhällsansvar, då CSR i grund och botten handlar om att ta 

hand om och värna om samhället (Browne och Nuttall, 2013). Det finns även fler 

definitioner av begreppet, vilket kommer diskuteras senare i uppsatsen. Browne och 

Nuttall (2013) talar om ett externt engagemang, som handlar om ett företags aktiviteter 

när det gäller deras hantering av relationen med omvärlden. “Traditional corporate 

social responsibility (CSR) is failing to deliver, for both companies and society.” 

(Browne & Nuttall, 2013:1). Trots att det traditionella tillvägagångssättet har bidragit 

till positiva effekter och att företag betraktar den externa omgivningen med omsorg, har 

det fundamentala syftet med CSR inte lyckats uppnå sitt mål: att skapa starkare 

relationer med omvärlden. Författarna menar då att inget företag egentligen är helt 

säkert från den bedömning allmänheten gör, utan att det fortfarande finns en viss 

misstro gentemot företagsledare gällande deras avsikter. Företag kan lägga stora 

resurser på att framställa välgjorda CSR-rapporter, vilket ändå kommer utsättas för yttre 

kritik. Browne och Nuttall (2013) menar samtidigt att det inte är enbart företagens fel att 

det inte förekommer en starkare relation mellan företag och omvärld, då 

förväntningarna ständigt ökar på det arbete ett företag måste genomföra. Förutom att 

företag förväntas följa existerande lagar och standarder så förväntas det även att hela 

leverantörskedjan håller samma höga nivå (Browne och Nuttall, 2013). 

Browne och Nuttall (2013) talar om att varje företag mer eller mindre bidrar till 

samhället även om inte alla företag lägger någon större vikt på detta bidrag. Detta leder 

till att det interna och externa fokuset skiljer sig åt. Där det interna fokuset ligger på vad 

företaget kan tjäna på samhället medan det externa handlar om bidrag som är CSR 

relaterade. På grund av att dessa två fokusområden konkurrerar menar Browne och 

Nuttall (2013) att två problem uppstår, ett externt och ett internt. Det externa problemet 

är att företag förlorar trovärdighet medan det interna problemet är att kunna integrera 
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det externa engagemanget inom verksamhetens dagliga aktiviteter. Detta kan leda till att 

om företaget arbetar mot två skilda mål, internt och externt, finns det en risk att 

omgivningen förr eller senare kommer genomskåda motstridigheterna.  

Tolkningen som då kan göras är att företagens arbete med de problem vilka är 

förknippade med att fokus skiljer sig externt och internt behöver ha sin grund i att 

försöka överbrygga det existerande gapet som finns mellan företaget och samhället. 

Företagets utmaning ligger i att samma anda som visas externt även ska genomsyra hela 

verksamheten. Det innebär att företaget behöver ha en klar bild av de delar som 

omfattas av CSR och hur dessa tolkas. Samtidigt som det externa problemet bearbetas 

genom att förmedla denna bild av tolkningarna på ett tydligt sätt både internt och 

externt. Om det som förmedlas och tolkningen inte är överensstämmande kommer 

problemen dock fortfarande kvarstå. Det kan även diskuteras hur pass mycket ansvar ett 

företag kan förväntas ta i ett samhälle, då en anledning till varför detta gap har uppstått 

kan ha sin grund i att företag känner krav på att presentera ett passande samhällsansvar. 

Utifrån det som tagits upp ovan kan det tolkas som att det i samhället idag finns en 

misstro gentemot företag och deras avsikter, företagens arbete kan då sägas vara att 

försöka överbrygga detta för att öka förtroende från samhället.  

Sammanfattningsvis tyder det som tidigare skrivits att det finns stort behov av 

förändring i samhället, vilket har bidragit till att även företag måste genomföra 

förändringar i sin verksamhet. Något som stärker detta intryck är det Bästa 

Hållbarhetsredovisning 2013 skriver:“I årets hållbarhetsredovisningar ser vi några 

intressanta trender. Fler och fler beskriver styrelsens arbete med hållbarhetsfrågor, 

vilka frågor som varit med på agendan och hur ansvaret är fördelat.”(Bästa 

Hållbarhetsredovisning 2013, 2014:2). Detta citat tyder på en ökad medvetenhet hos 

ledningen, då det verkar som allt fler menar att det finns ett behov att implementera 

hållbarhetsfrågor genom hela verksamheten. Det kan betraktas som någonting positivt 

att ämnet fått spelrum och blivit belyst, särskilt med åtanke av det som skrivits ovan.  

1.2 Problemdiskussion 

FAR genomförde år 2014 en enkät i samband med deras utdelning av priset för Bästa 

Hållbarhetsredovisning 2013, där företag fick besvara frågor kring hållbarhetsfrågor. 

Åse Bäckström, ordförande i FARs arbetsgrupp för hållbar utveckling, talar om:“... det 

är väldigt intressant att i princip alla som svarat uppfattar att hållbarhetsfrågorna är 



  
 

4 

viktiga för företagets överlevnad.” (Bästa Hållbarhetsredovisning 2013, 2014:5). I och 

med den allt större vikten som lagts på hållbar utveckling, finns tecken på att allt fler 

företag börjar använda hållbarhetsredovisning för att visa sitt samhällsansvar. 

Grundtanken med hållbarhetsredovisning är att företag ska redovisa företagets 

hållbarhetsarbete, där hänsyn ska tas mot både interna och externa intressenter (1. 

Global Reporting, 2014). Browne och Nuttall (2013) konstaterar som tidigare nämnt att 

problem kan uppstå om företag inte har likande interna och externa målsättningar, där 

bland annat företagets trovärdighet kan komma till skada. Det här kan tolkas som att då 

företag visar hänsyn till sina intressenter är detta ett sätt för företag att bevisa för sina 

intressenter att det förekommer transparens vid genomförandet av en 

hållbarhetsredovisning. Detta med anledning till att företag kan genom en 

hållbarhetsredovisning ge intressenterna en bild av vilket arbete verksamheten gör och 

på så vis öka sin trovärdighet.  

Lena Henriksson2 menar att det i dagsläget finns branschorganisationer som efterfrågar 

specifika riktlinjer för hur redovisning av företags hållbarhetsarbete ska genomföras. 

Bland annat finns problematiken med att mindre företag inte har samma ekonomiska 

möjligheter som större företag att genomföra separata redovisningar gällande deras 

hållbarhetsarbete. Lena Henriksson nämnde även den skillnad som förekom mellan den 

redovisning som genomfördes i Sverige och i övriga världen. Exempelvis måste företag 

i Brasilien ha med en genomtänkt hållbarhetsplan för att påbörja ett arbete. Det var 

främst potentiella investerare som inte var intresserade av att etablera ett samarbete om 

en plan för att kunna ta hand om de negativa påverkningar som uppkom i samband med 

företagets arbete inte kunde presenteras. Henriksson berättade vidare att detta är ett 

förfarande som nyligen har uppkommit och som tydligt skiljer sig från hur det ser ut i 

idag Sverige, än så länge. Det som skrivits ovan tyder på att företag, trots upplevda 

svårigheter, börjar bli mer och mer intresserade av att redovisa sitt hållbarhetsarbete. 

Det kan tänkas att företagen börjat märka av den förändrade efterfrågan på denna typ av 

redovisning som finns i många andra delar av världen. Samtidigt som dessa trender kan 

tänkas påverkar det bakomliggande syftet med att redovisa samhällsansvar så spelar det 

även en roll för hur företag väljer att tolka samhällsansvar. Vad företagen inkluderar i 

begreppet samhällsansvar avgör för vad de senare kan inkludera i sin 

hållbarhetsredovisning.  

                                                 
2 Lena Henriksson Kommunikationschef FAR, Telefonsamtal den 19 november 2014 
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Direktiv angående särredovisning av icke-finansiella och diversitets information antogs 

formellt i september 2014 av rådet för den Europeiska Unionen (EU) enligt Global 

Reporting (2. 2014). Dessa direktiv berör företag inom EU med över 500 anställda. 

Direktiven innefattar bland annat krav på rapportering om frågor av miljömässiga och 

sociala karaktär, däribland mänskliga rättigheter, frågor gällande personal och 

antikorruption. Företag uppmuntras även till att lita på erkända ramverk, exempelvis 

riktlinjerna för Global Reporting Initiatives (GRI) för hållbarhetsredovisning. Planen är 

att direktiven ska börja gälla hösten 2014, medlemsstaterna har då två år på sig att införa 

direktiven i nationell lag, vilket innebär att de första rapporterna förväntas publiceras 

under räkenskapsåret 2017-2018 (2. Global Reporting, 2014). Detta tyder på att större 

företag i Sverige i framtiden inte kommer ha så mycket val angående vad som ska vara 

med i deras hållbarhetsredovisning. Den tanke som då väcktes var att det till stor 

sannolikhet är en trend som även kommer nå till mindre företag. De svenska företagen 

bör då kanske redan nu uppmärksamma den förändring gällande redovisning som till 

största sannolikhet snart är ett faktum. Direktiven kring redovisningen kommer ge 

tydligare riktlinjer gällande tolkningar av de delar som omfattas av en 

hållbarhetsredovisning. Både tolkningen och direktiven tillsammans kommer då, i olika 

utsträckning, påverka syftet med redovisningen.  

Logsdon och Wood (2002) beskriver begreppet CSR som både någonting obligatoriskt 

och som något frivilligt, där de förväntningar som finns ska gagna intressenter på så sätt 

att det går utöver lagen. Detta ska ske på så vis att antingen existerande skador ska 

minskas eller fördelarna ska ökas, vidare ska grundläggande etiska principer 

upprätthållas. Browne och Nuttall (2013) menar att företag är beroende av sina 

intressenter, då dessa relationer är avgörande för deras framgång. Alla beslut som fattas 

i verksamheten påverkar företags förhållande till deras intressenter. För att företag ska 

vara framgångsrika måste beslutsfattandet ta hänsyn till verksamhetens effekter på sina 

intressenter. Vidare måste det externa engagemanget genomsyra hela den dagliga 

verksamheten (Browne och Nuttall, 2013). Det här kan tyda på att de företag som valt 

att investera i CSR insett det inflytande deras intressenter har, vilket kanhända inte är 

den bästa motivationen till varför ett företag ska arbeta med samhällsansvar. Utifrån 

detta finns tecken på att företag påverkas av sina intressenter, och att beroende på vad 
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intressenterna anser är viktigt så kan det ha inverkan på varför företag väljer att redovisa 

samhällsansvar. 

Porter och Kramer (2006) menar att om organisationer analyserar sitt samhällsansvar på 

samma sätt som de analyserar resten av verksamheten, hade de förstått att CSR inte 

enbart behöver ses som en kostnad eller välgörenhetshandling. Det kan vara en 

möjlighet, innovation och en konkurrensfördel. Utifrån det som tagits upp finns tecken 

på att CSR-arbetet är något varje företag kan välja att arbeta med. Det här visar på 

vikten av företagets definition av samhällsansvar, då det kan avgöra deras redovisning 

beroende på vilka delar de anser är viktiga och behöver lyftas fram. En stor del av den 

tidigare forskning som under uppsatsens gång har bearbetats talar om definitionen av 

CSR (Schmeltz, 2014; Carroll, 1979; Glavas & Kelley, 2014) och varför detta redovisas 

(Frostensson m.fl. 2012; Westermark, 2013). Utifrån det som har lästs ges bilden av 

vilket CSR-arbete företaget genomför i dagsläget. Begreppet innefattar, som nämnts 

tidigare, företags ansvarstagande gällande delarna miljö, ekonomi och socialt, där den 

existerande forskningen som finns kring just socialt ansvar specifikt förekommer i en 

relativt liten utsträckning. Detta då majoriteten av det som är skrivit kring ämnet främst 

är relaterat till CSR som helhet eller är tätt sammankopplat till miljöansvaret. Utifrån att 

definitionen av CSR är ett relativt flytande begrepp kan det tänkas att definitionen av 

socialt ansvar även är det. 

Genom att utgå från den tillgängliga forskning som finns i dagsläget nämns socialt 

ansvar både utifrån ett större perspektiv, vad företag kan bidra till samhället (Urip, 

2010), och som ett mindre perspektiv där det främst är det som sker inom företaget som 

berörs (Wingborg, 2010). Detta visar på en saknad av en mer övergripande och 

greppbar definition av vad just socialt ansvar innebär, då det har visat att innebörden 

många gånger berott på den utgångspunkten som tagits. Liksom gällande 

samhällsansvar så är det beroende på vad företagen anser omfattas av socialt ansvar 

också avgörande för vad de kan inkludera i sin redovisning och där med även syftet med 

redovisningen. På så sätt kopplas definitionen av socialt ansvar och dess påverkan på 

varför företag redovisar det sociala ansvaret samman. Begreppet är svårtolkat och då 

kan funderingar uppstå kring vad poängen är med att förmedla något som det inte finns 

någon vedertagen definition av. Socialt ansvar är till skillnad från det miljömässiga och 

ekonomiska ansvaret inte i samma utsträckning mätbart, då det inte direkt går att sätta 

siffror på exempelvis välbefinnande och hälsa. Tanken som uppstår då är om 
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redovisningen av det sociala ansvaret sker för att den är lika självklar som 

redovisningen av det ekonomiska och miljömässiga ansvaret. 

1.3 Problemformulering 

 Vad anser företag är socialt ansvar? 

 Varför väljer företag att redovisa socialt ansvar? 

1.4 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att analysera hur företag definierar socialt ansvar samt varför 

företag redovisar sitt sociala ansvar. 

1.5 Avgränsningar 

I denna uppsats har det setts till enbart svenska företag som redovisar delar som faller 

inom ramen för socialt ansvar i årsredovisningen. 

Vi har valt att rikta denna uppsats mot företag i helhet, då vi anser att det inte är möjligt 

att utgå ifrån beslutsfattande personers personliga åsikt när det kommer till företags 

definition av socialt ansvar. På grund av detta har personerna i frågan utgått från 

företagets definition av socialt ansvar, trots att det är individuella intervjuer som gjorts. 
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2 Metod 

I detta kapitel kommer det att framgå det tillvägagångssätt som har använts samt hur 

det framtagna materialet har bearbetats. Diskussioner kring begränsningar, problem 

och kritik kring val av metod kommer att presenteras. 

2.1 Forskningsstrategi och ansats 

Bell (2006) menar att beroende på vilken typ av data eller information som efterfrågas 

görs valet av metod för genomförandet av arbetet. Det är informationens karaktär som 

bestämmer vilket angreppssätt som används och på grund av olika traditioner och 

perspektiv så finns det olika metoder för att samla information och data. För att kunna 

besvara forskningsfrågorna, varför företag redovisar sitt sociala ansvar och hur de 

definierar begreppet, krävs en viss typ av information. Effekten av att frågorna börjar 

med vad och varför medför att karaktären på den information som efterfrågas söker 

utvecklade och beskrivande svar. Det krävs även en djupgående förståelse för hur 

företag väljer att tolka begreppet socialt ansvar för att kunna avgöra varför företag 

inkluderar delarna i redovisningen. Detta behov grundar sig i att då det inte finns någon 

entydig definition av begreppet ställs det krav på utrymme för uttryck av den egna 

tolkningen. Brinkmann och Kvale (2015) menar att för att kunna ge övertygande 

beskrivningar av den värld vi lever i, är det bra att utgå från kvalitativ forskning. Utifrån 

prägeln på informationen som eftersöks så har utgångspunkten tagits från en kvalitativ 

forskningsstrategi. Denna strategis primära syfte är att undersöka hur människor 

uppfattar sin värld (Bell, 2006) och som lägger betoningen vid ord och därmed är 

tolkning ett ledord (Bryman & Bell, 2013). 

Bryman och Bell (2013) anser att beroende på vilken ansats forskaren använder sig av 

varierar framskridandet av forskningsarbetet. De förkunskaper gruppen besitter har haft 

en avgörande roll för arbetets fortskridande. Då det fanns en medvetenhet kring att 

definition av begreppet är tolkningsbetingad så uppstod behovet av att ytterligare läsa in 

ämnet. Inläsningen av tidigare forskning gjordes för att ge en överblick över ämnet men 

för att sedan utgå ifrån det empiriska material som samlats in. Fokus låg på att ge 

utrymme för respondenterna att beskriva och tolka begreppet. I och med 

forskningsfrågornas karaktär är det just den empiriska tolkningen som är i centrum och 

inte den teoretiska tolkningen. Vilket enligt Patel och Davidson (2011) kan beskrivas 

som en induktiv ansats. Uppsatsen syftar till att främja och lyfta fram respondenternas 



  
 

9 

svar och därför har en induktiv ansats valts. Patel och Davidson (2011) menar även att 

en risk med en induktiv ansats kan vara att det inte finns någon uppfattning om den 

teoretiska räckvidden. Genom inläsning av tidigare forskning har vi en uppfattning av 

den teori som finns kring ämnet.  

2.2 Intervjuer 

Vi har valt att använda semi-strukturerade intervjuer för att samla in det empiriska 

materialet till den här uppsatsen. En semi-strukturerad intervju är enligt Bryman och 

Bell (2013) en intervjuform där forskaren utgår från en samling frågor, en intervjuguide. 

Den här typen av intervjustruktur valdes då det under intervjuerna skulle finnas 

möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. Detta ansågs vara en nödvändighet för att 

möjliggöra en djupare förståelse för de svar som respondenterna angav. Bell (2006) 

menar att en risk med semi-strukturerade intervjuer är att de visar vad respondenterna 

anser och därav är det stor risk för avvikelser. Utifrån den förförståelse som fanns kring 

ämnet förutsattes en variation i svaren främst kring tolkningen av begreppet socialt 

ansvar. Men även då arbetet förutsätts vara situationsanpassat till de olika 

verksamheterna. Med dessa aspekter i åtanke fanns därmed en förståelse för variation i 

de svar som genererades. De variationer som uppkommit har inte inneburit några 

svårigheter vid analys av materialet utan har snarare skapat intressanta analyser och 

slutsatser. Totalt genomfördes sju intervjuer för insamling av det empiriska materialet, 

varav fyra gjordes på respektive respondents kontor medan de resterande tre gjordes per 

telefon. Ytterligare en telefonintervju genomfördes för att samla in 

bakgrundsinformation kring ämnet. 

Vid formuleringen av frågorna till intervjuguiden valde vi att ställa mer övergripande 

frågor kring ämnet för att få fram respondenternas egna tankar och definitioner. Det var 

även viktigt för oss att inte formulera frågor som på något sätt kunde ses som kränkande 

eller oklara. Innan intervjuerna genomfördes skickades frågorna i intervjuguiden ut till 

respondenterna via e-post. Detta för att ge respondenterna en chans att förbereda sig 

inför intervjun. Enligt Patel och Davidson (2011) är det viktigt att tänka på att vara 

etiskt korrekta i sin forskning. Vi valde därför att innan intervjuerna inleddes berätta för 

respondenterna om vilket uppsatsens syfte var, att de hade valet att vara anonyma i vår 

undersökning samt om vi fick spela in intervjun. Inspelningen skedde med förbehållet 
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att den endast var för oss som författare och att det bara skulle användas specifikt för 

denna uppsats.  

De företag som intervjuades valdes efter att vi läst deras förvaltningsberättelser och sett 

att de hade valt att redovisa sitt sociala ansvar. För att få tillgång till företags 

årsredovisningar använde vi oss av webbplatsen Infotorg.se. Första kontakten med 

respondenterna togs via telefon. Intervjuerna med Kalmar Hamn, Kalmar Öland 

Airport, Ölands Bank och Kalmar Energi gjordes på respektive företags kontor medan 

intervjun med Scandic Hotels, PwC och FAR gjordes per telefon. Trost (2010) anser att 

platsen för intervjun spelar stor roll och en miljö som är ostörd och lugn är optimal. 

Valet av var intervjuerna skulle hållas gjordes då vi ville att respondenterna skulle 

känna sig bekväma och avslappande i miljön.  

Vid intervjuerna medverkade två av författarna. Enligt Trost (2010) kan två intervjuare 

riskera att respondenten känner att han eller hon är i ett underläge. Vi valde därför att 

enbart låta en av de två författarna leda intervjun medan den andra gjorde anteckningar 

och skötte inspelningen av intervjun. Bryman och Bell (2013) menar att inspelning av 

intervjuer kan göra att intervjuaren kan koncentrera sig mer på att lyssna och vara 

uppmärksam om han eller hon inte behöver föra lika mycket anteckningar. 

Inspelningarna som gjordes transkriberades även ordagrant efteråt för att underlätta vid 

skrivandet av empiri och analys. Respondenterna fick även möjlighet att läsa igenom 

det empiriska materialet som sammanställts. Detta för att inga feltolkningar skulle 

finnas i det framtagna empiriska materialet, vilket även stärker uppsatsens 

tillförlitlighet.  

2.2.1 Telefonintervjuer 

Telefonintervjuer genomfördes den 16 december 2014 med Inger Mattson, Director 

Sustainable Business Scandic på Scandic Hotels, och den 17 december 2014 

genomfördes telefonintervju med Karin Juslin, revisor Sustainable Business Solution på 

PwC. Vid dessa telefonintervjuer användes samma intervjuguide som vid de tidigare 

intervjuerna. Även vid telefonintervjuerna skickades intervjuguiderna ut till 

respondenterna via e-post före intervjun. Telefonintervjun med Dan Brännström, 

generalsekreterare för FAR användes dock en annan intervjuguide. Detta då syftet med 

intervju var att få en bild av hur arbetet med socialt ansvar genomfördes och 

redovisningen såg ut i Sverige, och inte hur FAR själva arbetar med socialt ansvar. Då 
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syftet med denna intervju skiljde sig från övriga kommer Dan Brännström inte 

inkluderas i benämningen respondenter vidare i uppsatsen. Intervjun med Dan 

Brännström genomfördes den 7 december.  

Trost (2010) anser att telefonintervjuer inte är lämpade för mer djupgående frågor. 

Jacobsen (1993) menar att även kroppsspråket går förlorat. Trots detta valde vi att 

använda oss av telefonintervjuer på grund av det geografiska avståndet. Det var viktigt 

för oss att även i dessa intervjuer börja samtalet med att berätta om uppsatsens syfte, ge 

respondenten möjligheten att vara anonym samt frågan om samtalet fick spelas in. 

Intervjun genomfördes på samma sätt som de tidigare intervjuerna med två av 

författarna medverkande under intervjun, där den ena ställde frågor och ledde intervjun 

medan den andra förde anteckningar och skötte inspelningen. 

2.2.2 Samtal med Lena Henriksson 

Då ingen av den tidigare forskning som bearbetats för den här uppsatsen haft 

utgångspunkt ur ett svenskt perspektiv, valde vi att ha ett samtal med Lena Henriksson, 

Kommunikationschef för FAR. Syftet med samtalet var att få bakgrundsinformation om 

synen på hållbarhetsfrågor ur ett globalt perspektiv och relationen till det nationella 

perspektivet. Samtalet hölls över telefon med en av författarna den 19 november 2014.  

2.3 Företagspresentation 

För att ge en inblick i vilka företag som deltar i undersökningen kommer här en kort 

presentation av dem. I Bilaga 1 finns utförligare presentation av varje företag. 

Kalmar Öland Airport AB 

Flygplatsen är sedan 1957 en flygplats för reguljär luftfart som under 2013 var start- 

eller slutdestination för ca 200 000 passagerare (2. Kalmar Öland Airport, 2014), Ronny 

Lindberg är VD/Flygplatschef och leder även verksamheten (1. Kalmar Öland Airport, 

2014).  

Kalmar Energi Holding AB 

Kalmar Energi har anor sedan 1862 och har en starkt lokal närvaro (4. Kalmar Energi, 

2014). Verksamheten producerar både el och värme men arbetar även med försäljning 

och överföring av el (1. Kalmar Energi, 2014). Anna Karlsson är VD vid Kalmar Energi 

Holding AB (2. Kalmar Energi, 2014).  
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Ölands Bank AB 

Ölands Bank AB har funnit sedan 1832 i olika konstellationer. Även Ölands bank, 

liksom Kalmar Energi, har stark lokal förankring. Verksamheten går ut på att erbjuda 

kundanpassade banktjänster (1. Ölands bank, 2014). Annelie Karlsson är Kontorschef 

för Färjestadens kontor. 

Kalmar Hamn AB 

Kalmar Hamn AB är ett företag som bland annat hanterar gods som passerar genom 

hamnen. Men verksamheten handlar även om att utföra andra tjänster så som isbrytning 

och bogsering. Mats Gustafson är VD för Kalmar hamn AB (2. Kalmar kommun, 2014). 

Scandic Hotels  

Scandic Hotels är idag Nordens marknadsledande hotellkedja med cirka 230 hotell runt 

om i Norden (Scandic Hotels, 2014). Intervjun hölls med Inger Mattson som arbetar 

som Director Sustainable Business på Scandic Hotels. 

PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers) 

PwC är ett, i Sverige, marknadsledande revision- och konsultföretag vars 

kärnverksamhet kretsar kring revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning. PwC 

har ca 100 kontor runt om i landet (PwC, 2014). Som respondent från PwC är Karin 

Juslin, Revisor Sustainable Buisness Solutions. 

FAR 

FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsuler och rådgivare. 

Organisationen arbetar med att ge näringsliv och samhälle rätt kompetens och 

information för att ge en bra grund för tillväxt. Dan Brännström är generalsekreterare 

för FAR (FAR, 2014). 

2.4 Analysmetod 

För analysen av det insamlade empiriska materialet har en iterativ analys använts. Ryen 

(2004) menar att analysen av datan delas in i tre processer, där den första handlar om att 

reducera den mängd data som samlats in. Därefter följer en demonstration av den data 
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som finns för att slutligen tolka datan och dra slutsatser. Eftersom vi har två frågor, 

valde vi att använda de som två rubriker för teori med anledning att teorierna som 

berörs skiljer sig åt samt för att göra det tydligare för läsaren att förstå hur teorierna 

hänger ihop med frågorna. Då vi utgått från en iterativ analysmetod påbörjades 

datareduceringen genom att information, som vi ansåg skulle hjälpa oss att svara på 

uppsatsens problemformulering, valdes ut från de transkriberade intervjuerna. Därefter 

presenterades det utvalda empiriska materialet i ett empirikapitel för att slutligen tolkas i 

analysen tillsammans med de teorier som behandlats.  

2.5 Datakvalitet 

Bell (2006) lyfter fram att det är, oavsett vilken metod som har använts, viktigt att 

kritiskt analysera det material som samlas in. Ett par aspekter forskare bör ta hänsyn till 

kan vara vad det är för typ av källa och vem är det som har producerat materialet. Det 

teoretiska materialet som samlats in kommer mestadels från vetenskapliga artiklar och 

annan litteratur. Vi anser att denna typ av källor kan betraktas som tillförlitliga då de har 

genomgått granskning av forskare inom området. En del av de källor som används kan 

anses vara äldre, vilket kan ses som ett problem då ämnet är föränderligt. Vi ser dock 

inte dessa källorna som något problem då de diskuteras i samband med andra källor. 

Enligt Yardley (2000) (som refereras i Bryman, 2012) finns det fyra kriterier för 

kvalitativ forskning. Det första kriteriet är känslighet för sammanhanget, inte enbart 

miljön där studien genomförs utan även genom det etiska. Detta visar vi genom att i 

våra intervjuer vara så etiskt korrekta som möjligt samt att vi även tagit hänsyn till den 

miljö vi verkar i. Det andra kriteriet handlar om engagemang och noggrannhet, vilket vi 

har visat genom vårt intresse och våra förkunskaper inom datainsamling och 

analysering. Det tredje kriteriet är transparens, genom argumenten för metodvalen och 

utförliga beskrivningar av genomförandet av undersökningen visar uppsatsen på 

transparens. Det sista av Yardleys (2000) (som refereras i Bryman, 2012) 

kvalitetskriterier är studiens inverkan och betydelse för andra. Den här uppsatsen är 

viktig på grund av att den tar upp ett ämne som i Sverige inte är väl utforskat och att det 

är ett ämne som idag blir mer och mer viktigt för både företag och samhället. Uppsatsen 

kan bidra till ökad förståelse för socialt ansvar för företag i Sverige samt vilka 

anledningar som ligger bakom beslutet att redovisa sitt sociala ansvar. 
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3 Corporate social repsonsibility och socialt ansvar 

Detta kapitel börjar med en inblick, bortsett från vad som redan presenterats i 

inledningen, i ämnet CSR. Sedan kommer begreppet socialt kontrakt och dess påverkan 

introduceras. Detta för att leda in på socialt ansvar. Den information som presenteras 

här återkopplas till den första frågan om vad företag anser är socialt ansvar. 

3.1 CSR 

I inledningen nämndes att det finns flertalet olika definitioner av CSR som i detta 

kapitel kommer diskutera närmre. Bland annat nämndes definitionen av Anthonys m.fl. 

(2014) som menar på att CSR avser det arbete företagen gör utöver det som krävs för att 

inte skada intressenterna i sociala och miljömässiga frågor. Men menar även på att 

kommunikationen av sitt arbete är av stor vikt. Schmeltz (2014) definierar vidare CSR 

som ett koncept där organisationer inte enbart är vinstsökande utan även har en 

skyldighet att gagna samhället. Carroll (1979) väljer att göra en mer vidspridd definition 

och menar att CSR är de ekonomiska, legala, etiska och godtyckliga förväntningar som 

samhället har på organisationer vid en given tidpunkt. De godtyckliga förväntningarna 

menar Glavas och Kelley (2014) är de förväntningar som samhället har på 

organisationen som går utöver de ekonomiska, legala och etiska ansvaret som företaget 

har på sig. Europeiska Kommissionen definierar CSR som: “Ansvarsfulla företag gör 

mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter 

i sin dagliga affärsverksamhet.”3. Williamson m.fl. (2014:7) tar upp den förändrade 

definitionen av CSR, där skiftet lett till: “the responsibility of enterprises for their 

impacts on society”. Den tidigare definitionen beskrev hur företag frivilligt i sin 

verksamhet integrerar sina sociala och miljömässiga problem, samt interaktion med sina 

intressenter.  

Glavas och Kelley (2014) anser att CSR kan ha en positiv inverkan på anställdas 

prestationer, engagemang, framtida anställdas dragningskraft till företaget, 

organisationens sociala beteende och förbättrad relation mellan anställda. CSR är enligt 

Urip (2010) inte ett problemlösande verktyg vilket kan användas för samhällsrelaterade 

problem så som fattigdom och exploatering. I stället bör företags arbete med CSR 

betraktas som ett bidragande hjälpmedel för att underlätta för regeringens arbete med att 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=sv, 2014-11-11. 
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bland annat stödja samhällen och de strukturer som finns lokalt. Torugsa m.fl. (2013) 

förklarar CSR som affärsmetoder som företag antar frivilligt, vilka går utöver krav som 

är lagstadgade. Genom att göra detta arbetar företag aktivt för att stödja en hållbar 

utveckling gällande det ekonomiska, sociala och miljömässiga, på så vis kan företag 

bidra positivt till samhället. Författarna menar att då företaget tar på sig ett ansvar som 

går utöver det lagen kräver, görs valet att ha en mer aktiv roll i bemötandet av det 

sociala behovet.  

Sammanfattningsvis kan det som skrivits ovan tolkas som att de delar som ingår i CSR 

är, på ett eller annat sätt, kopplade till varandra och att det inte kan talas om en av 

delarna utan att de andra berörs. Det är även tydligt att det inte finns en entydig 

definition av CSR. Kopplingar kan göras att då socialt ansvar är en del av CSR så har 

det i förlängningen genererat bieffekten att även socialt ansvar inte har någon klar 

definition. Genom att förstå bakgrunden till socialt ansvar och relationen som begreppet 

har till olika delar som omfattas av CSR så ökar förståelsen för vad som tolkas som 

socialt ansvar. Detta är speciellt nödvändigt att förstå just för att områdena i stor 

utsträckning integrerade i varandra. Som skrivits ovan visas det även på att för att 

fördelarna med samhällsansvar ska komma företagen tillgodo så behövs insikten i att 

det inte är tillräckligt att jobba med en av delarna, det behövs förståelse för 

helhetsbilden.  

3.2 Socialt kontrakt 

Enligt Bonini m.fl. (2006) har företag ett kontrakt med samhället, ett så kallat socialt 

kontrakt. Keeley (1995) hävdar att det sociala kontraktet handlar om att sociala 

arrangemang inte är produkter av naturen utan av människor. Donaldson (1982) menar 

att ett socialt kontrakt är ett kontrakt som har konkret och verklig betydelse, för att 

hjälpa organisationer att tolka de indirekta skyldigheterna de har gentemot sina 

intressenter och samhället. Hodapp (1990) talar om att det inte enbart är konsumenterna 

och de anställda som påverkas av organisationernas sociala kontrakt utan alla 

intressenter. Författaren anser att det sociala kontraktet handlar om de krav och 

förväntningar samhället har på organisationer.  
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Bonini m.fl. (2006) menar att det sociala kontraktet innefattar både organisationens 

direkta intressenter och indirekta intressenter. Direkta intressenter kan till exempel vara 

kunder, anställda och ägare medan de indirekta intressenterna kan vara samhällen där 

organisationen verkar samt media. Författarna menar att delar av det sociala kontraktet 

är reglerat av lagar samt regler och om dessa inte efterföljs kommer det att få juridiska 

konsekvenser. Den andra delen av det sociala kontraktet är semiformel, vilket innebär 

att den innehåller intressenternas förväntningar men det finns inga lagar på att de måste 

efterföljas. Om företagen bryter mot de semiformella skyldigheterna i det sociala 

kontraktet kan det skada företagets rykte och konsumenternas efterfrågan på företagets 

produkter.   

Det är av vikt att förstå att allt arbete som sker utöver vad som lagen kräver är inte alltid 

endast på frivillig basis. En anledning kan komma från de förväntningar som finns på 

företaget och rädslan för konsekvenserna av avsaknad från detta arbete. Det är därmed 

även avgörande för företagen att vara medvetna om vilka krav, förväntningar, 

rättigheter och skyldigheter som finns på dem. Medvetenheten kring detta kan hjälpa 

företagen i att göra avgränsningar kring vad som omfattas av begreppet socialt ansvar. 

Vilket socialt kontrakt företag anser att det har med sina intressenter och gentemot 

samhället, påverkar vilket socialt ansvar företaget väljer att ta.  

3.3 Socialt ansvar 

Europeiska Kommissionen (2003:5) (som refereras i Torugsa m.fl. 2013:385) beskriver 

den sociala dimensionen som: ”the health, safety and general well-being of employees; 

motivate[s] the workforce by offering training and development opportunities; and 

enable[s] firms to act as good citizens in the local community”.  

Företag har i allt större utsträckning påbörjat diskussioner som omfattar socialt ansvar, 

och för att få förståelse för begreppet ska tydliggöras att det uppkommit ett behov av 

definiering av socialt ansvar (Winborg, 2010). Detta visar sig vara lättare sagt än gjort. 

Bland annat hävdar Glavas och Kelley (2014) att de sociala normerna förändras 

konstant vilket gör att definitionerna av CSR också kommer förändras. Detta kan 

kopplas till det Grafström m.fl. (2008) skriver angående att det inte finns någon tydlig 

definition gällande företagets sociala ansvar. Försök har gjorts i definieringen av 

begreppet socialt ansvar. Bland annat definierar Urip (2010:19) socialt ansvar som:  
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“… ensuring society’s properity in the longer term by satisfying people’s needs in terms 

of provision of infrastructure, good public services, and education, as well as ensuring 

socially responsible investments in creating jobs and wealth (people)”. 

Wingborg (2010) anser att socialt ansvar innefattar flera olika saker, bland annat 

arbetsmiljöer, påverkan på miljön, hur det lokala samhället berörs samt ekonomiskt 

ansvarstagande. Vidare hävdar författaren att socialt ansvar även kan involvera hur 

företag arbetar med integration, jämställdhet och kultur. Medan Grafström m.fl 

(2008:160) menar att: “socialt ansvar inte handlar om att bidra till att rädda hela 

världen. Det handlar snarare om att börja på den egna bakgården och se över hur 

företagets verksamhet kan förändra världen vi lever i.”. Författarna menar att det på 

grund av denna otydlighet har lett till att det i dagsläget är upp till varje företag att göra 

sin egen tolkning av innebörden och omfattningen av socialt ansvar.  

Gladwin m.fl. (1995) nämner olika kunskapsområden, där varje område beskriver 

socialt ansvar utifrån olika perspektiv. Ett kunskapsområde som berörs är det 

ekonomiska perspektivet, som innebär att social hållbarhet handlar om att mänskligt 

agerande inte ger negativa bieffekter av betydelse utan möjligheten att kunna 

kompensera. Författarna menar att det finns ett psykologiskt kunskapsområde som 

behandlar den mänskliga utvecklingen. En utveckling som menar att människor 

genomgår en process som ska öka deras val och säkerhetsställa att ingen individ utsätts 

för långvariga hot samt skyddas mot störningar som kan vara skadliga. Det filosofiska 

kunskapsområdet som författarna tar upp innefattar ett perspektiv som väljer att lägga 

vikt på rättvis fördelning av resurser och äganderätter hos den generationen som finns 

just nu och för framtida generationer. 

Enligt Cerne (2009) innebär företags sociala ansvarstagande att, som arbetsgivare bland 

annat, vårda varumärket. Vidare säger författarna att det är arbetsgivarens uppgift att på 

arbetsplatsen aktivt arbeta för att diskriminering inte förekommer samt främja 

mångfald. Fortsättningsvis skriver författaren att företag bland annat bör arbeta på ett 

sätt som är hälsofrämjande, att betrakta medarbetarna som företagets främsta resurs. 

Gladwin m.fl. (1995) talar om socialt hållbart företagande, där beteende bildas som i sin 

tur kan användas till olika principer vid arbete av social hållbarhet. Det författarna 

menar är att företag ska utgå ifrån olika principer för att på ett bättre sätt kunna uppnå 
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social hållbarhet. En princip berör ett ömsesidigt tänkande som företag kan ha med 

samhället, där tanken är att företaget får tillbaka lika mycket som de ger bort. Enligt 

Gladwin m.fl. (1995) är företagets intressenter involverad, då agerandet från 

intressenterna har inflytande på företagets planering och beslutfattningsprocess. 

Författarna beskriver vidare en princip gällande företags ansvarstagande angående 

säkerställande av att främst grundläggande mänskliga behov uppfylls. Sharma och 

Khanna (2014) hävdar att företag med stort ansvarstagande presterar bättre långsiktigt 

än företag som är mindre ansvarstagande, både när det gäller på börsen och 

redovisningsmässigt.  

Då begreppet är tolkningsbetingat så är det nödvändigt att använda sig av tidigare 

forskning för att avgöra huruvida en aktivitet bör klassas som socialt ansvar eller ifall 

den faller inom ramen för någon av de övriga två begreppen som omfattas av CSR. Med 

utgångspunkt i den tidigare forskningen tyder det på att socialt ansvar i grund och 

botten handlar om människors och samhällets välbefinnande. Utifrån tolkningar av olika 

definitioner av socialt ansvar har bilden av ett nästintill filosofisk samhällsansvar givits. 

Det finns både definitioner som beskriver det stora hela, där en övergripande bild ges av 

vad socialt ansvar innebär inom samhället. Och en smalare definition som valt att lägga 

fokus på det som händer inom företaget och hur verksamheten bedrivs. Vad sedan detta 

i praktiken faktiskt omfattar är situationsberoende. Företagen har här en roll att tolka 

vidden av ansvaret och anpassa frågan till sin verksamhet. Utifrån de olika definitioner 

kan sammanfattningen göras att socialt ansvar definieras som det ansvar företag tar för 

att se till samhällets långsiktiga välbefinnande, vilket uppnås genom incitament både 

mot samhället i sig och mot varje enskild individ. Oberoende av de olika definitioner 

som förekommer så är den grundläggande betydelsen av socialt ansvar att ett företag 

väljer att ta på sig ett större ansvar än vad lagen kräver. 
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4 Redovisning av socialt ansvar 

I detta kapitel kommer olika teorier kring bakomliggande orsaker till att företag väljer 

att redovisa sitt sociala ansvar behandlas. Här kommer intressenternas påverkan på 

företagens redovisning att lyftas upp samt syftet med social redovisning. 

4.1 Intressentteorin 

Det koncept som oftast förknippas med CSR är enligt Glavas och Kelley (2014) 

intressentteorin. Författarna menar att denna teori visar på att företaget även måste 

fokusera på relationen till och ansvaret de har gentemot sina intressenter. Harrison och 

Wicks (2013) anser att det finns många olika tolkningar av intressentidéer och på grund 

av detta har utvecklingen av intressentteorin varit komplicerad. Författarna menar dock 

att kärnan i intressentteorin handlar om att företag ska skapa välbefinnande för de 

intressenter som är med och skapar värde för företaget.  

Intressenter är: “... any group or individual who can affect or is affected by the 

achievement of the firms objectives” (Freeman, 2010:25). Enligt Freeman (2010) spelar 

alla intressenter en viktig roll i ett företags framgång, alla intressenter har alltså ett 

intresse av verksamheten. Detta oavsett de skillnader som förekommer mellan 

intressenterna. Det finns interna intressenter som till exempel ägare, kunder, anställda 

och leverantörer. Den andra kategorin är externa intressenter som exempelvis kan vara 

staten, konkurrenter, miljöaktivister och media. Enligt Harrison och Wicks (2013) kan 

alla intressenter ses som “kunder” eftersom alla intressenter måste ta beslut om de ska 

använda sig av företagets tjänster eller något annat företags tjänster.  

Harrison och Wicks (2013) menar att organisationer har intressenter vars behov måste 

tillgodoses. Författarna hävdar även att intressentteorin ger företag en koppling mellan 

etik och strategier och att företag som strävar efter att tjäna sina intressenter kommer att 

skapa mer värde över tiden. Trots att det i intressentteorin är väsentligt att skapa värde 

menar Harrison och Wicks (2013) att lite forskning ägnats åt just vad det betyder att 

skapa värde och hur det kan mätas. Författarna menar att företag som behandlar sina 

anställda på ett bra kan på detta sätt skapa värde som kan mätas ekonomiskt. Ett 

företags förmåga att visa intresse för den här typen av faktorer kan vara avgörande för 

företagets framtida framgångar. Enligt Harrison och Wicks (2013) hjälper 

intressentteorin företagsledare att inte enbart fokusera på den ekonomiska prestationen 
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utan även ur intressenternas perspektiv se på det värde företaget skapar som 

intressenterna är involverade i.  

Enligt Agle m.fl. (2008) fokuserar intressentteorin på samhället, omtanke, möjligheter 

och att inte orsaka skada. Författarna menar att CSR har uppkommit som ett sätt att 

uttrycka vilka förväntningar som finns på företag att vara goda samhällsmedborgare. På 

så sätt får företag en förståelse för vilka plikter de har gentemot sina intressenter samt 

hur de ska undvika att skada dem och hur företag ska skapa socialt välbefinnande utöver 

det som lagen kräver. Harrison och Wicks (2013) skriver att även om att det kan vara 

enkelt att identifiera olika typer av intressenter och bland deras intressen finns det 

skillnader mellan de olika grupperna. Om företag väljer att följa en viss intressentgrupps 

syn kommer andra intressenterna bli missnöjda. Författarna menar att det är bättre för 

företag att se sina intressenters intressen som förenade eller överlappande istället för att 

se dem som motstridiga.  

Ovanstående text visar att då intressenterna har stort inflytande på företaget är det 

viktigt att ha en klar bild av intressenternas roll, inflytande och behov. Det som teorin 

diskuterar kring intressentteorin målas det fram en bild av att ett företag, om de vill 

tillfredsställa sina intressenter, inte enbart kan fokusera på den ekonomiska biten av 

företaget. Intressenterna kan ha skilda intressen, där flertalets intressen behöver visas 

hänsyn till. Det kan även röra sig om områden som går utöver det ekonomiska och de är 

betydande att de enkelt kan tillgodogöra sig denna information. Detta kan tyda på att det 

finns en indirekt press, från intressenterna, på företagen att arbeta med, och redovisa 

även sociala bitar. 

4.2 Social redovisning 

Unerman m.fl. (2007) menar att när företag agerar utefter allmänhetens intresse så 

agerar de för att öka samhällets välfärd när det kommer till miljö, ekonomi och det 

sociala. För att den sociala redovisningen ska vara legitim måste företagen arbeta för 

allmänhetens intressen. Detta skapar inte enbart en legitimitet i den sociala 

redovisningen men även en social integration mellan företaget och samhället.  

”Acting in the public interest represents a central component of an individual or a 

professional´s social and professional responsibility and legitimizes the distinguishing 

characteristic of the social contract by granting rights, privileges and status.” 

(Unerman m.fl. 2007:43). 
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Enligt författarna är syftet med social redovisning att företag enklare ska kunna fullfölja 

det ansvar de har gentemot samhället och att följa allmänhetens intressen. 

Elkington (1999) talar om syftet med social redovisning, där författaren menar att social 

redovisning handlar om att bedöma de effekter organisationen har på människor både 

internt som externt. Frågorna som då tas upp riktas främst till bland annat 

samhällsrelationer, utbildningsinsatser och utbildning samt sysselsättning för 

missgynnade grupper. Enligt Greenwood och Kamoche (2013) är social redovisning en 

övergripande term för redovisning som går utöver det ekonomiska. Roth (1982) menar 

att social redovisning ofta handlar om problem som påverkar större delar av samhället 

vilket författaren hävdar kan göra att människor tror att social redovisning är viktigare 

för stora företag än små. Författarna menar även att det finns växande intresset för att 

företag ska göra sociala redovisningar.  

Jones och Jonas (2011) menar att en anledning till att företag väljer att redovisa sitt 

CSR-arbete kan vara att företag vill få fördelar för att ha ”gjort rätt saker” och därför 

vill visa upp det. Det kan även vara att företaget vill visa att de följt de förväntningar 

samhället haft på dem eller visa att de svarat på den kritik företaget fått från media när 

det gäller miljö- och samhällsfrågor. Ytterligare anledningar till att företag redovisar sitt 

CSR-arbete är enligt författarna att hantera olika intressentgrupper eller att få pengar 

från etiska investeringsfonder. Greenwood och Kamoche (2013) anser att nyttan med 

den sociala redovisningen kan vara strategisk hantering, företagskontroll, 

rykteshantering, identitetsuppbyggnad samt företagsvetande. 

Larsson och Ljungdahl (2008) menar att det inom ekonomisk redovisning finns en 

tydlig och klar lagstiftning om hur redovisningen ska göras men att det inom 

hållbarhetsredovisning inte funnits några. Författarna hävdar att företagens miljöansvar 

idag är en naturlig del av verksamheten men att det större hållbarhetsbegrepp som även 

innefattar sociala aspekter är nyare. Relationer till personal, kunder och andra kulturer, 

mänskliga rättigheter, barnarbete och chefernas löner är sociala aspekter som samhället 

idag vill ska redovisas. Jones och Jonas (2011) hävdar att redovisning av CSR-arbete 

börjar bli en vanlig företeelse i företagsredovisningen istället för ett ovanligt undantag. 
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5 Empiri 

Diskussioner har förts med respondenterna kring deras uppfattning om vad socialt 

ansvar är, i denna del kommer dessa åsikter presenteras. Efter att fått en bild av vad 

som anses falla inom ramen för socialt ansvar kommer det här även ges en inblick i hur 

långt i sin leverantörskedja och i vilken utsträckning företagen kontrollerar och 

undersöker sina underleverantörer. Även aspekter som vem företagen redovisar för, och 

huruvida det finns krav från något håll kommer här att framgå. Detta för att förstå 

syftet med att redovisa socialt ansvar. 

Respondenter: 

Mats Gustafson, VD, Kalmar Hamn 

Ronny Lindberg, VD/Flygplatschef, Kalmar Öland Airport 

Anneli Karlsson, Kontorschef i Färjestaden, Ölands Bank 

Anna Karlsson, VD, Kalmar Energi 

Inger Mattson, Director Sustainable Business, Scandic Hotels 

Karin Juslin, Revisor Sustainable Business, PWC 

5.1 Företagens definition av socialt ansvar 

Det är tydligt att socialt ansvar är ett tolkningsbetingat begrepp som omfattar många 

aspekter. Företagen diskuterar bland annat kring socialt ansvar som ett övergripande 

samhällsansvar. Kalmar Öland Airports VD, Ronny Lindberg menar att socialt ansvar är 

”... en ganska komplex fråga egentligen.”. Lindberg berättar att i deras bransch är miljö 

en del som inte går att bortse från samtidigt som han fortsätter med att även ta upp 

ekonomi som en viktig del, han säger “... god ekonomi tror jag nästan är… Det är 

viktigt… Annars funkar det inte.”. Detta kan tolkas som att Kalmar Öland Airport 

associerar socialt ansvar med CSR, där det miljömässiga, ekonomiska och sociala 

faktorerna är lika viktiga. Något som Kalmar Energi ger sin syn på, då Anna Karlsson 

menar att socialt ansvar är en enskild del av CSR men att det kan ses ”... som en triangel 

där du måste ta hänsyn till alltihopa.”. Det hon menar är att det miljömässiga, 

ekonomiska och sociala är sammankopplat. Om en eller två av delar inte sköts bra 

kommer hela det sociala ansvarstagandet att falla, för att ett företag ska vara socialt 

ansvarstagande måste alla delar fungera. Vidare beskriver Anna Karlsson, Kalmar 

Energi, att det även handlar om att kunder är positiva till vad företaget gör samt att 



  
 

23 

företaget är trovärdigt och transparent. “Socialt ansvarstagande är att man är en del i 

ett samhälle och att man måste ta ansvar för det också.”. Hon berättar vidare att socialt 

ansvar: 

”... är liksom så som samhällsansvar för oss. Skulle jag vilja knyta an till. Och det beror 

nog mycket på att vi jobbar med infrastruktur, långsiktiga frågor så att det mesta vi gör 

är ju sådant som kommer att påverka för väldigt lång tid framöver. Så det blir ganska 

tydligt att man måste ha den här sociala aspekten i så att man inte har en produktion 

som är skadlig för miljön...” 

Denna koppling är det fler företag som gör, Anneli Karlsson på Ölands Bank säger om 

socialt ansvar:  

“Vår vision är ju att vi arbetar för ett Öland där jag som människa vill leva verka och 

vara. Och i det inbegriper ju enligt mig ganska mycket socialt ansvar i att ha den 

visionen. Och det präglar ju också vårt arbetssätt att vi jobbar långsiktigt med våra 

kunder för att de ska kunna förverkliga sina drömmar och att vi utgår från Ölands 

grundförutsättningar.” 

Detta visar på en relativt stark tro på företagets samhällsansvar. Detta eftersom 

företagets mission är Öland i våra hjärtan, där Anneli Karlsson säger att Ölands Bank 

arbetar för ett samhälle där: “... jag som människa vill leva, verka och vara.”. Vilket 

enligt henne inbegrep en stor del socialt ansvar. Ytterligare ett företag som också gör 

kopplingar till samhällsansvar är Scandic Hotels. Inger Mattson berättar: “Det är inte 

vårt direkta ansvar att göra det här men det är klart att man kan säga, på sätt och vis 

som en god samhällsmedborgare har man väl ett ansvar att ta del i ett bra samhälle…”. 

PwCs syn på kopplingen mellan samhällsansvar och socialt ansvar presenterar Karin 

Juslin som: 

“Vi är ju på något vis en del i att få samhället framåt och det är nog det, det som socialt 

ansvar är för oss och sen har vi liksom utifrån det då studerat olika aktiviteter som vi 

tror, tror kan hjälp att bygga ett hållbart samhälle, vi kallar det ett hållbart 

företagande.” 

Aspekter som medarbetare som en del av socialt ansvar uppkom. Kalmar Hamn 

beskriver socialt ansvar som: “... ett helhetsgrepp om individerna som är anställda i 

Kalmar Hamn.”. Företaget menar att det inte enbart räcker att tillgodose de anställdas 

behov på arbetsplatsen utan även att individernas familjer ska tas i hänsyn. Mats 

Gustafson, VD på Kalmar Hamn säger “... får jag individen att må bra i sitt privatliv så 
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presterar de bra på arbetet, så det hör ihop.”. Det är viktigt för företaget att ta hand om 

de anställda både fysiskt och psykiskt, genom bland annat samtal och en hälsoplan för 

hela företaget. Detta är någonting som även Ronny Lindberg på Kalmar Öland Airport 

talar om: “... våra medarbetares möjlighet att utvecklas och kunna kombinera yrkesliv 

och privatliv.”. Och utvecklar det hela med att vikten av att de anställda bland annat har 

en bra och trygg arbetsmiljö, en rimlig inkomst samt att de har roligt på arbetet. Även 

hos Kalmar Energi betraktas medarbetare som en del av företagets sociala ansvar, då 

Anna Karlsson menar att socialt ansvar handlar om att se till att de anställda trivs. Anna 

Karlsson beskriver att “... i det sociala kommer det ju in att du måste ha kompetens, du 

måste ha människor som mår bra på jobbet.“. Även Ölands bankens, Anneli Karlsson, 

pratar kring medarbetare i samband med socialt ansvar: “... internt kan det ju vara rätt 

mycket hur vi är gentemot varandra som kollegor, det är väl också socialt ansvar.”. 

Hon fortsätter med att berätta att Ölands bank i arbetet kring arbetsmiljö och 

kompetensutveckling har tydliga riktlinjer och rutiner främst för att underlätta för 

medarbetarna. Inger Mattsson talar också om att socialt ansvar är kopplat medarbetarna:  

“Socialt ansvar är att våra medarbetare har en bra arbetssituation, att ha koll på våra 

leverantörer så gott det går, att deras medarbetare har en bra arbetssituation och tänka 

till om vi orsakar några sociala problem som vi har ansvar för att ta hand om.” 

Även för PwC spelar medarbetarna en stor roll. Karin Juslin säger: “... det är alltid ett 

socialt ansvar att ta hand om medarbetarna, mår inte de bra, mår.. kan de inte jobba 

och då kan vi inte driva PwC eller något annat heller…”. Även om Juslin poängterar att 

medarbetare är en del av ett stort och övergripande koncept. Hon menar att “... vad vi 

gör externt och hjälper till i samhället är en sak och medarbetarna är en sak som alltid 

sitter ihop. Jag menar medarbetare är ju med på de här samhällsengagemangen.”.  

När begreppet socialt ansvar berörs uppstår även diskussioner kring vilken bakgrund 

medarbetarna har och begrepp som mångfald och integrering i samhället uppkommer. 

Ronny Lindberg, Kalmar Öland Airport, menar att det även handlar om etisk mångfald 

på arbetsplatsen. Han talar om att “... det är ju också hur kan vi ta en större roll i den 

totala integreringen i samhället, när det gäller ja… nyanlända och så vidare.”. Ett 

annat företag som också talar om detta är Kalmar Energi som menar att arbete med 

mångfald är en del av företagets sociala ansvar. Anna Karlsson talar om:  
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“Vi ser gärna olikheter och vi tittar lika mycket på människors personligheter som 

kompetens för man kan vara oerhört kompetent inom ett område men har man inte den 

personliga egenskapen, man kan inte samarbeta med andra.” 

Det finns även en jämställdhetsplan, eller en plan för lika rättigheter och möjligheter, 

vilket handlar om att det inte ska finnas några hinder för någon individ att utvecklas på 

Kalmar Energi oberoende av exempelvis kön, ålder, religion eller sexuella läggning. 

Även Anneli Karlsson vid Ölands Bank nämner mångfald: “Vi förstår och värdesätter 

mångfald vid rekrytering och kontakt med anställda.”. Till viss del skiljer sig Inger 

Mattssons, Scandic Hotels, åsikt kring mångfald kopplat till socialt ansvar. Mattsson 

menar att arbete med mångfald endast är socialt ansvar om syftet är att göra en god 

gärning.  

“Mångfald är också ett sådant där område som ligger på gränsen.. om man har 

mångfald för att man ska vara snäll då är det väl socialt engagemang och om man har 

mångfald för att man tror att det gynnar affären, är sådant ett socialt ansvar?.... nej, 

jag tror inte det.” 

Flertalet av företagen gör kopplingen mellan socialt ansvar och arbete med sponsring, 

att ge bidrag till diverse organisationer eller att utföra välgöranhetsarbete. På Ölands 

Bank berättar Anneli Karlsson att företagen genomför ett omfattande sponsringsarbete, 

men även att företaget anordnar evenemang exempelvis lilla fotbolls VM för 

femteklassare. Det arbete som görs är tätt förknippat med visionen, Öland i vårt hjärta, 

och att det finns en strävan efter ett levande samhälle:  

“Det är ju en av anledningarna till att vi sponsrar en del verksamheter med inriktning 

på unga och samhälle, idrott och kultur. Att vi är ute i skolan och föreläser om ekonomi 

på högstadiet. Det är ju också vårt sätt att utbilda kunderna.” 

Ölands Bank jobbar mycket med att involvera företaget och sina medarbetare i 

aktiviteter och i sitt sponsringsarbete. Det finns en stark vilja att engagera sig i och bidra 

till samhället. Samtidigt som hon påtalar: “Vi är ju ingen social institution utan vi måste 

ju också tjäna pengar, [...] Så det är en avvägning alltså, hur mycket får servicen kosta 

i förhållande till vad den också inbringar i pengar.”. Kalmar Öland Airports Ronny 

Lindberg berättar att även här handlar den ekonomiska faktorn av socialt ansvar till viss 

del om att ge stöd till hjälporganisationer som till exempel Stadsmissionen. Anna 

Karlsson beskriver Kalmar Energis arbete kring sponsring som omfattande, till exempel 

äger företaget en travhäst vilken används i utbildningssyfte av unga kuskar. Företaget 
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ger även bidrag till flertal olika organisationer. Detta samtidigt som det finns en 

medvetenhet om att Kalmar Energi även måste för att klara sig i längden vara 

ekonomiskt hållbart, kostsamma aktiviteter kommer inte att hålla i längden.  

PwC och Scandic Hotels anser dock att bidragsgivande och sponsring inte faller under 

ett socialt ansvar utan att det är ett socialt engagemang. Socialt ansvar är det arbete som 

sker inom företaget och kan röra delar som exempelvis personalfrågor, men det kan 

även vara att ta ansvar för sociala problem som kan uppstå. Mattsson pratar om det som 

att “... när vi går längre än vad lagen säger och mer än vad som förväntas av oss så kan 

vi kalla det för socialt ansvar.”. Inger Mattsson menar att socialt engagemang “... är lite 

utanför vad som förväntas av oss och vår verksamhet egentligen.”. Bland annat arbetar 

Scandic Hotels med socialt engagemang genom att besöka barn på sjukhus med 

kanelbullar. Karin Juslin på PwC berättar att “... sponsring för oss är inte bara.. det är 

ju också ett samhällsengagemang, men det är ju.. det har vi ju också för att stärka vårt 

varumärke, så att i samhällsengagemanget är ju vårt sätt att visa att varumärket 

finns…”. Vidare berättar Juslin att fokus inte ligger på sponsring utan att det ligger på 

samhällsengagemang. 

Anneli Karlsson på Ölands Bank menar att de genom att vara miljöcertifierade visar på 

ett socialt ansvar, då företaget i och med det visar på ett arbete gentemot ett mer hållbart 

samhälle. Detta är viktigt enligt företaget eftersom det även påverkar den interna 

verksamheten, vilket i sin tur inverkar på företagets kunder. Anneli Karlsson förklara 

varför företaget anser att det är så viktig “... det är ju också beroende av att det går bra 

för Öland där vi verkar. För det är ju med de... Det är ju våra kunder och då vill ju vi 

skapa förutsättningar. Vi har ju en mission som säger att vi ska ha Öland i vårt hjärta.”. 

Detta visar på att hela verksamheten bygger på kundernas förtroende som måste 

förvaltas av banken, vilket enligt Anneli Karlsson kan ses som ett socialt ansvar. 

Företaget måste agera ansvarsfullt, både i sina val och i sitt kundbemötande för att inte 

skada dess rykte och kundernas förtroende. Anna Karlsson säger även att det finns en 

röd tråd igenom hela verksamheten och anser alla bitar går in i varandra, där socialt 

ansvar till stor del omfattas. För Kalmar Energi handlar miljöfaktorn om att inte skada 

miljön och därmed hindra samhället från att växa. Anna Karlsson, Kalmar Energi talar 

om att det sociala arbetet är så pass interagerat i verksamheten att det är något de knappt 

tänker på att de arbetar med det samtidigt som att när det är integrerat tror hon att de 

lyckas bäst. Även för Kalmar Öland Airport handlar den miljömässiga faktorn om att 
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bevara jorden på bästa möjliga sätt. Ronny Lindberg uttrycker sig med att “... vårt 

märke på jordklotet, om vi uttrycker oss så. Att minimera det. Det är väl det som är vårt 

mål.”. Men även för honom handlar det om att arbetet är en naturlig del av 

verksamheten : “Sen att det från början kanske kommer uppifrån då är det väl jätte bra 

att en del den naturliga verksamheten då har man ju lyckats.” 

Det finns även delar av företagens tolkningar som skiljer sig åt. Dessa delar är tätt 

förknippade med företagens verksamheter. Ronny Lindberg, Kalmar Öland Airport, 

anser att för att det ska vara socialt hållbar utveckling måste det finns en möjligheter för 

att människor att kunna fortsätta interagera. Direkt kopplat till  Kalmar Öland Airports 

verksamhet så är även buller en del av ett socialt hållbart samhälle. Lindberg menar det 

förekommer dock buller som är på en nivå som inte direkt är mätbar, men företag anser 

ändå att detta måste motverkas eftersom de är en del av samhällsansvaret. En aspekt av 

socialt ansvar som Inger Mattsson, Scandic Hotels, nämner är att de genomför ett arbete 

mot trafficking och sexhandel. Anna Karlsson, Kalmar Energi, berättar om att 

människors vardag påverkas mycket av företagets verksamhet vilket gör att snabb 

information till samhället är ett krav. ”Det kan väl kanske koppla ihop här med socialt 

ansvar att vi har ett ökat tryck i så fall utifrån på det här med information, eftersom det 

går så otroligt fort idag.”. Anna Karlsson menar att i dagens samhälle där alla är 

ständigt uppkopplade finns det en förväntan att Kalmar Energi ska vara snabbt 

tillgängliga med information. En annan del av socialt ansvar som lyftes fram var 

nätverkande. Anneli Karlsson på Ölands bank berättar att de tar “... ett ansvar i 

samhället att vara med och driva frågor, att vara med i olika nätverk som är viktiga för 

Ölands utveckling. Det är ju ett exempel där vi tar vårt sociala ansvar för Öland som vi 

har i vårt hjärta.”. Anneli Karlsson menar att det är en del av ett socialt ansvar både 

agera och att delta i olika nätverk. 

Vid val av samarbetspartners och leverantörer spelar bland annat personkemi, 

företagskultur samt värderingar stor roll för flera av respondenterna. Mats Gustafson 

nämner att han “... går på den berömda magkänslan...” och “... väljer leverantörer som 

har en social förmåga att samarbeta som vi gör och bra ekonomisk utveckling för 

Kalmar Hamn.”. Kalmar Hamn har enligt Mats Gustafson inte heller några direkta 

kriterier som efterföljs vid val av leverantörer utan att det snarare handlar om ifall 

leverantörens företagskultur och anställda överensstämmer med den företagskulturen 

som finns i Kalmar Hamn. 
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I likhet med Mats Gustafson menar Anna Karlsson, Kalmar Energi, att det är viktigt att 

“... det här en partner som vi tycker känns bra.”. För Kalmar Energi är det ändock 

viktigt att säkra en viss nivå hos underleverantörer och samarbetspartners, Karlsson 

beskriver Kalmar Energis leverantörer får själva välja sina underleverantörer men att 

“... vi vill att då ska det vara kollektivavtal i alla fall. Att man försöker säkra någon 

slags miniminivå på det.”. Karlsson menar utvecklar det med att deras ansvar inte 

enbart sträcker sig till de närmaste leverantörerna utan även längre ner i kedjan. Anna 

Karlsson påtalar även att det är viktigt för Kalmar Energi att hålla de löften som getts 

till kunderna, “... oavsett om det var vi själva som utförde det eller om vi har köpt 

tjänsten eller produkten.”. Det är också viktigt för Kalmar Energi att kunna visa för sina 

kunder att de inte arbetar med leverantörer eller samarbetspartners som exempelvis 

påverkar miljön och samhället negativt eftersom det skulle skada företagets rykte och 

varumärke.  

Även Anneli Karlsson nämner att det är viktigt att samarbetspartners och leverantörer 

har värderingar som överensstämmer med Ölands Bank.  

“Vårt sociala ansvar om vi tittar på inköp av material och sådant som ska vara hållbara 

så är det så att vissa leverantörer som vi jobbar med när vi gör beställningar över en 

viss summa så får dem också vissa följdfrågor av oss för att vi ska känna att de här… 

Det här är en leverantör som vi kan jobba med.”  

Anneli Karlsson menar att valet av samarbetspartners och leverantörer även är viktigt då 

alla samarbeten kommer att förknippas med företaget. Vilket kan relateras till det som 

Anna Karlsson säger om att samarbetspartners och leverantörer är “... en förutsättning 

för ens varumärke.”. 

Ägare är även en faktor som påverkar valet av leverantörer och samarbetspartners. 

Ronny Lindberg säger när det gäller just om val av leverantörer och samarbetspartners 

“... i det här fallet så följer ju vi självklart ägarna, Kalmar kommuns, 

upphandlingspolicys och så vidare och där är ju då detta en naturlig del.”. Genom 

detta förfarande så tas även hänsyn till de miljömässiga processena som en aspekt vid 

val av samarbetspartners och underleverantörer. Ronny Lindberg menar även att det 

finns en kravbild på Kalmar Öland Airport och då genom att “... det är lite mer medialt 

fokus på en när man är kommunalt ägd.”.  
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Inger Mattsson förklarar att även för Scandic Hotels så är socialt ansvar en aspekt som 

det tas hänsyn till vid val av samrbetspartners och underleverantörer. För Scandic, 

liksom för flertalet övriga respondenter, så är det viktigt att underleverantörer delar 

företagets värderingar. Utifrån detta så berättar Mattsson att “... då säger vi att vi 

förväntar oss att vår leverantör ska arbeta enligt våra principer och vi förväntar oss att 

de ställer liknande krav på sina underleverantörer.”. Även för PwC spelar socialt 

ansvar en roll för val av samarbetspartners och underleverantörer. Karin Juslin berättar 

att: 

“... vilka samhällsansvar är det våra leverantörer har spelar naturligtvis in men det är 

inte det enda, utan vi tittar också på miljöfrågor och vi tittar också på såklart rykte och 

kollektiv och liksom vi bakar ju in det här så att, ska absolut säga hur... hur... att vi gör 

det.” 

5.2 Syftet med redovisningen av socialt ansvar 

Dan Brännström, Generalsekreterare i FAR, berättar att genom att ett företag väljer att 

redovisa sitt sociala ansvar kan en mer samlad bild ges och visa hur pass ansvarsfulla 

företag är. Han nämner bland annat omsorgen om medarbetare, miljö och omvärld som 

en del av företagets ansvarstagande. Anledning till varför det har blivit så här klargör 

han med: ”Där har du min enkla förklaring till att det sociala ansvaret har blivit allt 

viktigare.“. Han fortsätter med att säga att socialt ansvar en betydelsefull komponent i 

företagets förtroendeskapande. Utvecklingen i vad som anses vara viktig i ett företag 

säger Dan Brännström: 

”... jämfört med, säg 10-15 år sedan var de finansiella nyckeltalen mycket viktigare i, 

vad ska vi säga, värderingen av ett företag. Nu har de här mjukare faktorerna blivit allt 

viktigare komponenter i företagets värde.“ 

Mats Gustafson menar att anledningarna till att Kalmar Hamn väljer att redovisa sitt 

sociala ansvar är  

“... därför att det ger pengar på nedersta raden. Allting har en tanke där, friskvård är ju 

väl en investering, lika bra som att köpa en ny truck eller ofta bättre. Det ger lägre 

sjukfrånvaro, sjukfrånvaro kostar pengar och det kostar produktivitet. Så det är rent, 

det är ekonomi i socialt ansvar. Jag ser en superstark koppling där.”  

Mats Gustafson anser också att redovisning av företagets sociala ansvar även kommer 

att visa att Kalmar Hamn är en attraktiv arbetsplats. Detta eftersom “... det sänder en 
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bra signal ut att vi bryr oss om våra medarbetar“ vilket kan leda till att fler vill arbeta 

på företaget. Högre krav kan då ställas på arbetssökande och Mats Gustafson menar att 

han då kan “... välja ut de nyckelpersoner med den sociala talangen som jag tror är bra 

för gruppens dynamik.”. Likt Mats Gustafson ser Ronny Lindberg samma koppling, 

men då sett utifrån redovisning av det samlade hållbarhetskonceptet. Han säger att ”... 

det är ju ett sätt att attrahera nya medarbetare. Framförallt yngre.”. Även om han 

tillägger att det inte direkt är den typen av välutbildad personal, som kanske ser till en 

hållbarhetsredovisning, företaget anställer. 

Anneli Karlsson, Ölands Bank, lyfter fram kunderna som en målgrupp för redovisning 

av socialt ansvar. Hon säger att “... det är ju inte så ofta att våra privatkunder liksom 

vill läsa vår årsredovisning” men företagskunder som ska ingå nytt samarbete med 

Ölands Bank är intresserade av redovisningen. Även Anna Karlsson, Kalmar Energi, 

säger att en orsak till varför Kalmar Energi redovisar som de gör är delvis för kunderna, 

för att göra kunderna så nöjda som möjligt men även ägarna. Karlsson säger att det är 

“... ett sätt att redovisa hur vi har lyckats driva verksamheten att den har gått framåt… 

Att vi ska ha nöjda kunder och en fungerande hållbar verksamhet.”. Samtidigt som 

Anna Karlsson menar att för Kalmar Energi är redovisningen som “... ett viktigt sätt att 

summera året… Att lyfta fram de här delarna.”. Karlsson berättar vidare att Kalmar 

Energi inte läger stor vikt vid årsredovisningen utan att de använder sig av andra 

kanaler, så som exempelvis hemsidan, för att nå ut till kunderna bättre med vad de har 

arbetat med.  

Redovisning av det sociala ansvaret är även ett bra sätt att visa hur företaget arbetar med 

det sociala ansvaret och kan innebära fördelar för företaget. Ölands Bank och Anneli 

Karlsson säger att “... det har alltid varit någonting som vi är väldigt stolta över att vi 

gör utifrån vårt samhällsengagemang så att det vill vi ju lyfta fram.”. Liksom för 

Ölands Bank så anser Ronny Lindberg att redovisningen av det sociala ansvaret sker per 

automatik och handlar just om att det som redovisas är saker som Kalmar Öland Airport 

är stolta över. Ronny Lindberg säger vidare att “... det är väl bra att redovisa grejer 

som man kan vara lite stolt för. [...] Sen är det tråkigt att man inte når ända fram 

överallt. Men så är det ju.”. Även Inger Mattsson, Scandic Hotels, menar att 

redovisning av socialt ansvar är kopplat till fördelar för verksamheten“... vi ska ha.. vad 

vårt företag står för.. vilket skapar positiv känsla för varumärket.”. I likhet med Inger 

Mattsson anser Mats Gustafsons att det kan bidra med att stärka varumärket, dock då 
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sett till de fördelar som redovisning av hållbarhetsfrågor separat och han säger att han 

“... tror att den bidrar att visa att det är ett attraktivt företag att jobba på.”. Inger 

Mattsson menar även:  

“Vi tycker att vi är så pass bra på de här områdena och vi är så stolta över att vi gör 

det här, att vi inte har berättat det så jättemycket. Nu när vi går ut och berättar det i ren 

rapportform så varför inte passa på att göra den trevlig och tillgänglig så att vi kan.. 

använda som marknadsföringsmaterial…” 

Dan Brännström menar att en anledning till varför företag väljer att redovisa sitt sociala 

ansvar beror på ökade förväntningar på transparens från marknaden. Han fortsätter med 

att säga att det inte längre räcker att företag levererar lönsamhet utan att det också 

förväntas av företag att de ska vara goda samhällsmedborgare. Dan Brännström säger 

“... etik och moral finns med i detta och det driver då ökad transparens så att företagen 

måste berätta, inte bara hur de presterar i finansiella termer utan hur de presterar på 

ett mer samlat sätt.”. Det Dan Bränström nämner om att transperens är en aspekt som 

Inger Mattsson nämner som anledning till varför Scandic Hotels redovisar socialt 

ansvar: 

“… vi vill vara transparenta och för att vi vill få.. bra uppmärksamhet. Och det är klart 

att vi .. har använt vår redovisning som en marknadsföringskanal. Vi har ju valt ut 

positiva nyheter, som vi känner oss glada över att det har hänt under året.” 

Även Karin Juslin, PwC, tala om transparens gentemot intressenter som en faktor till 

varför företaget redovisar socialt ansvar är att “... vi vill vara transparenta. Vi vill 

berätta vad vi gör för.. samhället.. och inte minst våra medarbetare.”. 

En annan anledning som uppkom var att socialt ansvar är en naturlig del av 

verksamheten och att det därför är en självklar del att redovisa. Ronny Lindberg 

förklarar att Kalmar Öland Airport väljer att redovisa sitt sociala ansvar då de betraktar 

det som en naturlig del och menar att det är lika viktig del som att redovisa deras 

ekonomi som antalet passagerare. Ronny Lindberg säger:  

“Ni ställde ju frågan ett par gånger om varför. Och jag har egentligen inte gett något 

bra svar på det utan det bara är så. Och då är det väl egentligen ganska bra. För jag 

menar någonstans har ju också då den övergripande tanken har ju ramlat ner dit den 

ska vara. Så att det är en naturlig del av det jobbet som vi gör när vi gör en redovisning 

av det vi har presterat under ett år.”  
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Vilket även Anneli Karlsson talar om när hon säger att Ölands Bank väljer att redovisa 

sitt sociala ansvar “... för att det är en sådan viktig del av vår vision och mission.”. 

Socialt ansvar är en naturlig del av Ölands Bank och som är en del av även de anställda. 

Anneli Karlsson säger: 

“... att vi ger tillbaks till samhällets utveckling och det är en del av sparbankstanken att 

vi är väldigt måna om vår bygd och att det ska vara så bra förutsättningar för 

utvecklingen så att våra kunder kan leva, verka och vara här på ett bra sätt. Så att det 

känns självklart att lyfta upp det eftersom det är en del av vår vision och visa också hur 

gör vi det då.”  

Även Scandic Hotels menar att socialt ansvar är integrerat, och är en självklar del av 

verksamheten, Inger Mattsson berättar att “... vi anser att det är en stark del av vår 

företagskultur.”. Hon utvecklar det hela med att det handlar om att förmedla vad 

företagets ståndpunkt är: 

“... vi har fyra värderingsord, [...] vi vill gärna backa upp de orden via handling. Och 

visa vad vi faktiskt gör som vi tycker passa in på de här orden. Orden ska inte bara vara 

ord utan de ska vara hur vi lever i kontakt med varandra och kontakt externt med vår 

omvärld, våra kunder, våra gäster och lokalsamhället.” 

PwC nämner att resultatet av intressentdialoger och väsentlighetsanalyser som 

genomförts har visat på att socialt ansvar är en viktig och naturlig del av verksamheten 

och ska därmed redovisas. Karin Juslin uttrycker det som “Då kom vi fort fram till att 

detta är ett område som... det här är något som genomsyrar PwC och det måste med.”. 

Majoriteten av respondenter menar att det inte finns någon press externt att de ska 

redovisa sitt sociala ansvar. Kalmar Hamn har enligt Mats Gustafson ingen press på sig 

att redovisa sitt sociala ansvar utan att det tvärt om är han själv som är drivande när det 

kommer till det sociala ansvaret. Mats Gustafson säger att “... jag är den som kanske vill 

ha mer socialt ansvar. Jag tror att det är nycklarna till att tjäna mycket pengar vilket ett 

aktiebolag går ut på.”. Ronny Lindberg delar bilden att det inte finns någon press på 

Kalmar Öland Airport att redovisa socialt ansvar “... inte från samhället. Inte från 

kunder. Inte från samarbetspartners.”. Fortsättningsvis säger Ronny Lindberg att 

kommunen visserligen har en total målbild där socialt ansvar ingår, men att företaget 

utifrån det väljer ut vilka delar som anses passa in i deras verksamhet. Inte heller Anna 

Karlsson menar att Kalmar Energi har haft av någon press utifrån utan att det snarare är 

företaget själv vill göra bra ifrån sig och utvecklas till det bättre. Hon menar att företag 
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som arbetar med socialt ansvar inte får något för det men hon säger om att det sociala 

ansvaret som Kalmar Energi tar blir tydligt “... med en verksamhet som är väldigt 

integrerad i samhället.”. Anneli Karlsson berättar, utifrån vad hon känner till, att inte 

heller Ölands bank känner någon press att redovisa utan att det sker på grund av att “... 

så har ju det här alltid varit någonting som vi är väldigt stolta över att vi gör utifrån 

vårt samhällsengagemang så att det vill vi ju lyfta fram.”. Karin Juslin på PwC 

uttrycker det som “nej, tvärtom faktiskt. Vi får bara positiv feedback” när vi tala om 

huruvida PwC känner någon press att redovisa socialt ansvar. Inger Mattssons syn på 

detta skiljer sig en aning från övriga respondenter. Hon menar att företaget inte har 

någon direkt press på sig att redovisa men i många fall då avtal ska slutas med 

storkunder så efterfrågar dessa ofta redogörelse kring hållbarhetsarbetet som Scandic 

Hotels genomför. Detta är något som har funnits en längre tid men sedan ett par år 

tillbaka så har detta intensifierats.  

Trots det att Ronny Lindgren säger att det inte finns någon press på Kalmar Öland 

Airport att redovisa sitt sociala ansvar menar han att företaget, utifrån miljöperspektivet, 

har yttre krav på sig. Detta är något som företaget gör varje år men då enbart riktat till 

Länsstyrelsen, då de kontrollerar ifall Kalmar Öland Airport genomför korrekta saker 

och håller sig inom ramarna. Enligt Ronny Lindberg handlar det hela om samspelet med 

samhället runt omkring, där företaget måste anpassa sig efter sin omgivning. Han 

fortsätter med att säga:” Vi vill ju utveckla verksamheten, vi vill ju inte begränsa den. 

Och det är det ju lagen som säger och vi ska ju hålla oss till lagen. Det är ju ingen 

tvekan.”  
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6 Analys 

I detta kapitel kommer respondenternas aspekter kopplas ihop med den tidigare 

forskningen. Det kommer att framgå likheter och skillnader dem emellan. Kapitelt följer 

samma struktur som tidigare; att först kommer definitionen av socialt ansvar avhandlas 

för att sedan gå vidare till varför företag redovisar sitt sociala ansvar. 

6.1 Socialt ansvar 

Definitionen av socialt ansvar kan tolkas utifrån empirin som ett komplext begrepp, där 

det inte finns en korrekt beskrivning utan att det helt enkelt är ett situationsanpassat och 

individanpassat begrepp. En del respondenter valde att se det sociala ansvaret till viss 

del detsamma som CSR, där associationer gjorde till samtliga tre faktorerna. 

Respondenterna menar att de miljömässiga, ekonomiska och sociala måste fungera 

tillsammans. Detta överensstämmer med det som uppkommer i teorin, då det finns 

flertal olika definitioner kring socialt ansvar. En definition som kommer fram är det 

Torugsa m.fl. (2013) förklarar om att arbeta med det sociala, ekonomiska och 

miljömässiga sker för att stödja en hållbar utveckling. Utifrån ovanstående text, ges en 

viss förståelse för varför begreppet socialt ansvar är mångfacetterad, och att det kan ses 

från ett stort perspektiv. Den tanke som väcks från detta är att anledningen till varför 

företag kan dra paralleller mellan sitt sociala ansvar och CSR, kan vara för att de i alla 

CSR delarna ser kopplingar till deras arbete för att utveckla samhället. Kalmar Energi 

valde att se det sociala ansvaret från ett bredare perspektiv, beskrev det sociala ansvaret 

som ett samhällsansvar. Denna syn var det flera företag som hade, däribland Ölands 

Bank som ansåg att deras sociala ansvar främst var att bidra till samhällets utveckling. 

Koppling kan göras till det Urip (2010) anser är socialt ansvar, att företag tar ansvar för 

människors långsiktiga välstånd när det gäller bland annat infrastruktur, samhällsservice 

och utbildning.  

 

Flera respondenter ansåg att en aspekt av socialt ansvar omfattade hållbarhetsarbete, då 

främst miljö som en del av ett socialt ansvar. Socialt arbete betraktas av en del som en 

naturlig del genom hela verksamheten och att det var det företag strävade efter, att 

arbetet skulle ske utifrån en naturlig grundtanke kring hållbarhet. Europeiska 

Kommissionen (2014) menar att CSR handlar om att företag agerar ansvarfullt, innebär 

att företagen frivilligt gör mer än vad lagen kräver och i sin dagliga verksamhet tar 
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hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter. Oavsett vad företag anser går under 

socialt ansvar, så finns tecken att socialt arbete inte är framtvingat utan snarare handlar 

om att företag vill göra bättre ifrån sig. Ovanstående empiri kan även relateras till det 

ekonomiska perspektivet. Gladwin m.fl. (1995) talar om detta angående att för att det 

ska vara socialt hållbart måste företag agera på så sätt att inga negativa bieffekter uppstå 

utan möjlighet till kompensering. Utifrån detta uppkommer tanken om att socialt ansvar 

har för en del företag blivit så tätt sammankopplat med aspekter som för många räknas 

under miljö. Detta bli än mer tydligt när kopplingar görs till vilka effekter företag har 

gentemot sin omgivning. Förvirring kan uppstå gällande det här, då det inte direkt 

framkommer vart gränsen egentligen går angående ett företags ansvar mot samhället.  

 

Det sociala ansvaret har av en del respondenter kopplat till företags medarbetare. 

Kalmar Hamn gör en koppling mellan medarbetarnas arbetsliv och privatliv, och menar 

att människor presterar som bäst om de mår bra både privat som på arbetet. Det talas 

även om utvecklingsmöjligheter för individen och trygghet. Ölands Bank håller med om 

vikten av medarbetarnas hälsa och anser att ansvarstagande gentemot sina anställda 

också är ett socialt ansvar för företaget. Detta sätt att se på socialt ansvar kan relateras 

till det Grafström m.fl. (2008) talar om gällande att socialt ansvar inte handlar om att 

företag ska hjälpa hela världen utan att det börjar med företagens arbete i den egna 

verksamheten och hur själva verksamheten i sin tur kan förändra samhället de verkar i. 

Detta kan även kopplas till det psykologiska perspektivet av socialt ansvar Gladwin 

m.fl. (1995) talar om. Vilket baseras på den mänskliga utveckling som handlar om en 

process som bland annat ska bidra till ökade valmöjligheter för människor. Cerne 

(2009) menar att företag ska betrakta sina medarbetare som den viktigaste resursen och 

därför se till så att arbetsplatsen är hälsofrämjande.  

 

Majoriteten av respondenterna talade om mångfald som ett socialt ansvar. Flertalet 

menade att de betraktade olikhet som en fördel, men att det inte var det som låg i 

fokuset utan att det först och främst var individens kompetens och förmåga att passa in i 

företaget. Till skillnad från rösterna som talade om mångfald som ett socialt ansvar 

kontrade Scandic Hotels med att säga att om mångfald betraktades som ett socialt 

ansvar kunde det lika gärna kunna ses som en god gärning. De företag som ansåg att 

mångfald var ett socialt ansvar, valde bland annat att ta upp etnisk mångfald och kön 

som ett sätt att öka olikheten på arbetsplatsen. Wingborg (2010) anser att socialt ansvar 
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kan vara arbete med integration och jämställdhet på arbetsplatser. Detta kan även 

kopplas till den beskrivning Cerne (2009) gör av företagets sociala ansvar, vilket bland 

annat tar upp värnande av varumärket. Författaren skriver att arbetsgivaren förutom 

omhändertagandet av varumärket även måste se till så att företaget på arbetsplatsen 

försöker arbeta aktivt för att ingen diskriminering förekommer och att främja av 

mångfald. Det som kan diskuteras här är ifall företag kan anse att jämställdhet och 

arbete mot diskriminering kan betraktas som en del av företagets sociala ansvar. Detta 

med anledning till att denna form av socialt ansvar snarare känns som något som går 

under att vara en god människa inte så mycket att följa ett företags arbetsplatsregler. 

Tanken som uppkommer är att genuinitet gällande behandlingen av medarbetarna kan 

ifrågasättas. 

 

Flera av respondenterna valde att koppla bidrag och sponsring som en del av det sociala 

ansvaret. Ölands Bank menar att det visar på att företaget är villiga att engagera sig och 

bidra till samhället. Samtidigt ansåg både Ölands Bank och Kalmar Energi att det måste 

vara ekonomiskt hållbart. Något som kan kopplas till det Gladwin m.fl. (1995) som 

berättar om socialt hållbart företagande och om ett ömsesidigt tänkande företag har 

gentemot samhället. Wingborg (2010) skriver även om att det sociala ansvaret bland 

annat handlar om det lokala samhället och ekonomiskt ansvartagande. Sponsring och 

bidrag är en viktig del för majoriteten av respondenterna, det visar på att företagen tar 

ansvar för och ger tillbaka till det samhälle de verkar i. Samtidigt som sponsringen och 

bidragen inte får bli en alltför stor utgift för att riskera att det inte vara ekonomsikt 

hållbart för företaget. Både PwC och Scandic Hotels ansåg att det inte faller under ett 

socialt ansvar men att det kan ses som ett socialt engagemang eller ett 

samhällsengagemang. Även om alla respondenter inte är överens om att just sponsring 

och bidrag är en del av socialt ansvar håller ändå alla med om att det är något sker 

utanför vad lagen kräver. Detta är något som kan kopplas till det Torgusa m.fl. (2013) 

skriver om att socialt ansvar är när företag gör valet att ta mer ansvar än vad lagen 

kräver tar de en mer aktiv roll i bemötandet av de sociala behoven. Det här var något 

som skiljde sig åt mellan empirin och teorin, då det i teorin inte nämns någonting 

gällande kopplingen mellan företagets socialt ansvar och deras arbete med sponsring 

och bidrag.  
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Flertalet av respondenterna ansåg att det fanns aspekter av socialt ansvar som inbegrep 

delar som skiljde sig från övriga respondenters svar. I stor utsträckning hade dessa 

tolkningar sin grund i att verksamhetsområdena skiljde sig och där med även 

grundförutsättningarna. Att denna variation kunnat uppkomma grundar sig i att det 

Grafström m.fl. (2008) skriver om att det inte finns någon tydlig definition. Att det finns 

variationer tyder också på att företagen har lyft frågorna kring socialt ansvar och 

anpassat dem till sin verksamhet. Som Winborg (2010) säger så har företagen börjat 

lyfta frågor kring socialt ansvar och därmed så har ett behov nu uppstått av en tydlig 

definition av begreppet. Samtidigt så menar Glavas och Kelley (2014) att det inte är 

möjlig då förväntningarna på vad som är socialt accepterat ständig förändras. Utifrån 

det som nämnts ovanstående, ges en förståelse för varför det finns svårigheter med att 

särskilja vad som är socialt ansvar och vad som går under samhällsansvar.  

 

Oavsett typ av verksamhet, är det inte sällan olika typer av samarbeten ingås vilket 

också blir en del av företagens ansvarstagande. Många gånger innebär det att jobba för 

att samarbeten som de ingått inte på något sätt kan slå tillbaka och ge negativ effekter på 

företaget. Detta kan kopplas till det Hodapp (1990) talar om gällande socialt kontrakt 

och hur samtliga intressenter påverkas av det sociala kontrakt företaget väljer att ha. 

Författaren visar här på vilket ansvarstagande företag har när det kommer till vilka 

samarbeten de väljer att ingå i, då dessa har effekt utöver enbart företaget i sig. Något 

som överensstämmer med vad samtliga respondenter sa, då de på ett eller annat sätt 

utgick utifrån företagets värderingar när de skulle välja samarbetspartners eller 

leverantörer. Både Kalmar Hamn och Kalmar Energi utgick från känsla när de skulle 

välja samarbetspartner och leverantörer. Överensstämmande företagskultur var viktigast 

för Kalmar Hamn medan uppnå miniminivå var det som prioriterades hos Kalmar 

Energi. Enligt Ölands Bank och Kalmar Öland Airport var det utifrån deras ägares 

kriterier vid val av samarbetspartner och leverantörer. Detta kan kopplas till det Bonini 

m.fl. (2006) benämner som socialt kontrakt, där författarna beskriver begreppet som ett 

kontrakt företag har med samhället. Genom att företag väljer att ta ansvar för vilka 

samarbetspartners och leverantörer de går in i ett samarbete med, visar verksamheten på 

visad hänsyn till skyldigheter de har gentemot samhället.  

 

PwC och Scandic Hotels ansåg, i likhet med resterande respondenter, att det var viktigt 

att potentiella samarbetspartners hade överensstämmande värderingar som företagets. 
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Kalmar Energi anser att det är viktigt att visa för deras kunder att de tar ansvar när det 

kommer till valet av samarbetspartners och leverantörer, då fel samarbeten kan leda till 

att företagets rykte och varumärke skadas. Då Kalmar Energi prioriterar att löften som 

getts till kunder hålls, menar företaget att detta är anledning till varför Kalmar Energi 

väljer att se längre än till de direkta leverantörerna och ser till så att en viss nivå hålls 

igenom hela kedjan. Enligt Donaldson (1982) kan ett socialt kontrakt bland annat 

användas som ett hjälpmedel vid tolkning av företagets indirekta skyldigheter mot både 

företagets intressenter som samhället. Detta kan även kopplas till det Harrison och 

Wicks (2013) menar är intressentteori, där intressenternas behovet måste tillgodoses av 

företaget. Författarna anser att mervärde kan skapas om företag arbetar mot att tjäna 

sina intressenter. Det som kunde tolkas utifrån respondenternas svar var att samtliga 

företag utgick ifrån sina egna värderingar och företagskultur, vid val av 

samarbetspartner och leverantörer. Detta kan uppfattas som företagen är medvetna om 

de krav som lagts på de och att de genom att utgå från sina egna värderingar kan 

säkerställa att åtminstone en viss nivå uppnås. 

 

6.2 Varför redovisar företag socialt ansvar? 

Med utgångspunkt från empirin kan tolkningen göras att anledningen till varför företag 

redovisar sitt sociala ansvar är flera. Majoriteten av de diskussioner som förts har dock 

främst kretsat kring hur företaget på bästa möjliga sätt ska kunna tillgodose sina 

intressenters behov. Freeman (2010) beskriver intressenter alla som på ett eller annat 

sätt berörs av företagets verksamhet och är en viktig del för företagets framgång. Sedan 

skiljde det sig mellan respondenterna vilka intressenter företaget valde att lägga större 

eller mindre vikt på. Vart företagen valde att lägga fokus på härstammade, av naturliga 

skäl, från hur företagen valde att definiera begreppet socialt ansvar. Dan Brännström 

menar att redovisningen av socialt ansvar har blivit allt viktigare för företag. Han anser 

även att det är ett verktyg för företag att visa hur ansvarstagande de är för att skapa ett 

förtroende. Vilket kan kopplas till det Roth (1982) förklarar om att intresset för sociala 

redovisningar har ökat. Det ökade intresset kan bero på negativa konsekvenser företagen 

kan ha, ökade förväntningar från samhället och att företag tar ansvar för den påverkan 

de har oavsett orsaker.  

 

Alla respondentern ansåg att redovisning av det sociala ansvaret var ett bra sätt att 

förmedla det arbete som hade gjorts. I stor utsträckning handlade redovisningen om att 
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företaget kände en stolthet inför sitt arbete och ville därför gärna visa upp det. Som 

Jones och Jonas (2011) beskriver så kan syftet med att redovisa CSR-arbete vara att 

företaget framstår som ett bra företag och vill även då dra nytta av de fördelar som är 

förknippade med detta. Även Anthony m.fl. (2014) menar att företags kommunikation 

av ansvarstagandet är en viktig del av företagets ansvar. Till viss del kan det alltså 

handla om att företagen vill visa upp sin bästa sida. Det kan även handla om att 

företagen vill visa att de lever upp till de förväntningar som samhället haft på dem. 

Scandic Hotels menade även att det var ett sätt att visa vad företagets värderingar 

innebär och att det skulle bidra till en positiv inställning till varumärket. Detta genom att 

det kan ses som ett marknadsföringsmaterial.  

 

Kalmar Hamn lyfte även aspekten att genom att redovisa hållbarhetsfrågor kunde 

företaget attrahera nya medarbetare. Detta kan kopplas till det som Greenwood och 

Kamoche (2013) menade, att nyttan med att redovisa de sociala aspekterna kan 

exempelvis vara rykteshantering och identitetsuppbyggnad. Där det många gånger 

handlat om att visa upp arbeten som går utöver vad lagen kräver och utföra aktiviteter 

som företag möjligen inte har en direkt ekonomisk vinning i. Detta kan relateras till det 

Greenwood och Kamoche (2013) menar är social redovisning, där författarna menar att 

begreppet involverar redovisning av aktiviteter som går utöver de ekonomiska. Enligt 

Unerman m.fl. (2007) innebär det att när företag agerar efter det intresse som finns hos 

allmänheten arbetar de för att öka välfärden i samhället. En legitimetet för den sociala 

redovisningen skapas när detta sker, där det även uppstår en social integration mellan 

samhället och företaget.  

 

Specifikt ansåg Ölands Bank och Kalmar Energi att syftet med social redovisning var 

nyttigt att förmedla detta arbete till intressenter och då främst kunder som en grupp 

intressenter. Just kunder som en grupp benämner Bonini m.fl. (2009) som direkta 

intressenter och kan till exempel vara förutom kunder, anställda och ägare. Syftet med 

att förmedla detta arbete är att visa kunderna ansvarsfullt agerande under det gångna 

året och då att detta var kopplat till ökat förtroende hos kunder och positiva effekter för 

företagets rykte. Detta kan kopplas till vad Bonini m.fl. (2009) menar om semiformella 

sociala kontrakt. Att om företaget inte lever upp till intressenternas förväntningar kan 

konsekvensen bli att företagets rykte skadas och efterfrågan på produkter kan minska. 

Vilket även stöds av det samband mellan redovisningen för kunderna som Glavas och 
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Kelley (2014) visar på kring intressentteorin. Den handlar om relationen och ansvaret 

företag har mot sina intressenter. Redovisning av det sociala ansvaret handlar enligt 

flera respondenter om att visa sina intressenter vad de gör för att ge tillbaka till 

samhället.  

 

Kalmar Hamn anser bland annat att deras viktigaste intressent är deras medarbetare och 

dess välbefinnande. Anledningen till detta var att Mats Gustavson förknippade 

redovisningen med att klargörandet av att investeringar i medarbetare bidrar i slutet med 

ekonomisk vinning. Det här  kan kopplas till Harrison och Wicks (2013), som menar att 

det finns en korrelation mellan att behandla sina anställda bra och förbättrad ekonomi. 

Även om sambandet mellan det sociala ansvaret och ett positivt resultat kanske inte ses 

direkt, kan genom redovisning av det sociala ansvaret visa tydligare hur kopplat det 

sociala ansvaret faktiskt är till företagets resultat. Mats Gustafson menade att detta även 

kunde betraktas som en kanal för att attrahera nya medarbetare och på så vis även kunna 

höja kompetensen i personalstaben. Just möjligheten att genom redovisningen kunna 

attrahera nya medarbetare var även en syn som Ronny Lindberg delade samtidig som 

Lindberg ansåg att det här inte innebar en stor vinning för Kalmar Öland Airport. Detta 

faller inom ramen för vad Glavas och Kelley (2014) beskriver då de menar att CSR kan 

ha en positiv inverkan på anställdas prestationer, engagemang, framtida anställdas 

dragningskraft till företaget, organisationens sociala beteende och förbättrad relation 

mellan de anställda. Det är inte enbart de anställda som kan påverka företagets 

ekonomiska presentationer, utan Harrison och Wicks (2013) menar att företagsledare 

måste ta hänsyn till de värden företagets intressenter är involverade i för att 

värdeskapande ska vara möjligt.  

 

Scandic Hotels och PwC, liksom Dan Brännström, menade att syftet med redovisningen 

även var att visa transparens genemot sina intressenter. Dan Brännström menade när 

han talade om transparens att det även finns förväntningar på att företagen ska redovisa 

sociala frågor mot sin intressenter av etiska och moraliska skäl. Som Harrison och 

Wicks (2013) skriver så finns, genom intressentteorin, en koppling mellan etik och 

strategi och att värde för företag med fokus på intressenter kommer att skapas. 

Samtidigt gör Jones och Jonas (2011) kopplingen att syftet för företag med att 

redovisning av socialt ansvar kan vara att hantera och tillgodose intressenternas behov.  
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Samtliga respondenterna menade att de inte kände någon extern press att redovisa sitt 

sociala  ansvar, dock framkom det under intervjuerna med Kalmar Öland Airport och 

Scandic Hotels att dessa två respondenter kände av en viss press utifrån. Scandic Hotels 

menade att pressen på social redovisning var för att en del kunder efterfrågade detta. 

Kalmar Öland Airport hade myndighetskrav att redovisa miljömässiga aspekter men 

detta var då enbart direkt till Länsstyrelsen. Detta kan relateras till det Elkington (1999) 

menade var social redovisning, vilket enligt honom handlade om bedömning av de 

effekter företag har på människor som finns både externt och internt i företaget. Det här 

kan även relateras till Agle m.fl. (2008) som talar om intressentteorin och där 

kopplingar gjort till att företag ska agera på ett så sätt att de uppfyller förväntningarna 

för goda samhällsmedborgare. Genom att välja att genomföra redovisning av socialt 

ansvar, visar företag på en medvetenhet kring sitt ansvar gentemot sina intressenter, 

vilket Agle m.fl. (2008) också talar om. Författarna talar om den plikt företag har mot 

sina intressenter och hur detta skapar en social trivsel som går utanför det lagen kräver, 

något som kan kopplas till hur majoriteten av respondenterna agerar på eget initivativ.  

 

Larsson och Ljungdahl (2008) menar att miljöansvaret är en naturlig del av många 

företag, men att det övergripande hållbarhetsbegreppet med sociala aspekter är mindre 

etablerad i verksamheter. Författarna lyfter även upp att det inte finns några tydliga 

riktlinjer för hur hållbarhetsfrågor bör redovisas men att samhället idag efterfrågar 

redovisning av frågor som faller inom ramen för hållbarhet och därmed socialt ansvar. 

Detta visar på att det förekommer en skillnad mellan vad empirin säger och det som 

kommit fram till i teorin. Detta eftersom majoriteten av respondenterna menade att 

anledningen till att de redovisade just sitt sociala ansvar var på grund av att det är en 

naturlig del av företaget och något som genomsyrar hela verksamheten. Sammantaget 

kan här sägas att teorin inte säger att socialt ansvar är en naturlig del av verksamheten, 

men att det i företagen anses som det. Vilket kan tolkas som att det sociala ansvaret idag 

inte enbart är något företag gör vid sidan om utan något som finns med i alla delar av 

verksamheten. Det kan även betyda att det egentligen inte spelar någon roll att det inte 

finns någon entydig definition på grund av just den anledningen att det är en del av 

kärnverksamheten och kan omfatta många aspekter. Allteftersom frågan etableras mer 

och mer i verksamheterna så kommer företagen själva jobba fram riktlinjer och egna 

definitioner som är anpassade efter företagens verksamhet. 

  



  
 

42 

7 Slutsats 

Tanken med denna uppsats var delvis att ta reda på hur företag definierar socialt 

ansvar, ifall det fanns en gemensam benämning eller om det skulle skilja sig från 

företag till företag. Delvis var tanken att då utifrån vad företagen anser är socialt 

ansvar även undersöka varför företag redovisar dessa aktiviteter. Med empiri och teori 

som underlag kommer här de huvudsakliga slutsatserna som kan dras kring 

forskningsfrågorna att reflekteras kring. 

 

Socialt ansvar är ett kontextberoende begrepp som omfattar flera dimensioner. Vi har 

under våra intervjuer kommit fram till förklaringen till detta är för att socialt ansvar 

skiljer sig mellan företag och kärnverksamhet. Det har framkommit att definitionen av 

socialt ansvar förändras utifrån vilken verksamhet som använder det, eller vilken 

situation det används i. Tjänsteföretag där medarbetarna är den viktigaste resursen drog 

paralleller mellan socialt ansvar och företagets medarbetare. Glada medarbetare är lika 

med bättre prestationer inom företaget. Företag vars verksamhet är reglerat av 

miljökrav, valde däremot att betraktar sitt sociala ansvar utifrån ett mer miljömässigt 

perspektiv. Företagskulturen visade sig också vara en påverkande faktor när det kom till 

vad företag ansåg omfattades av socialt ansvar. Även om företag hade höga miljökrav 

på sig så gjordes valet att på grund av företagskulturen prioritera medarbetarna högre. 

Företag vilka klassificeras som tjänsteföretag behöver per automatik inte enbart dra 

paralleller till medarbetarna, utan genom företagskulturen kan tolkningen av socialt 

ansvar även resultera i ett kundfokus. 

Utifrån att företagen ser på sitt sociala ansvar som tätt sammankopplat till deras 

kärnverksamhet har det lett till att vi anser att en koppling finns mellan hur företagen 

definierar sitt sociala ansvar och varför de väljer att redovisa sitt sociala ansvar. Denna 

koppling finns då det framkommit att socialt ansvar är svårmätt, vilket har bidragit till 

att beroende på hur företag väljer att betrakta sitt sociala ansvar kommer detta påverka 

orsaken till varför de väljer att redovisa det. Företagen som intervjuades valde att 

redovisa sitt sociala ansvar på grunderna att de antingen var stolta över sitt arbete eller 

ansåg att det var ett användbart marknadsföringsverktyg, ett sätt att stärka företagets 

varumärke. Detta kan kopplas till att det företag anser är sociala ansvar är delar som för 

företaget kan bidra till att bilden av företaget förbättras. Det här innebär att ett företag 

som väljer att relatera sitt sociala ansvar med sina medarbetare, vill genom att redovisa 
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sitt sociala ansvar förmedla för andra intressenter vilken bra arbetsplats företaget är. 

Men även då socialt ansvar kan ses som en investering och något som ger tillbaka 

ekonomiskt till företaget. 

Förutom att redovisningen av socialt ansvar kan betraktas som ett 

marknadsföringsverktyg, finns det även företag som menar att de anser att de genomför 

redovisningen av socialt ansvar för att det är en naturlig del av verksamheten. 

Förklaring till detta är att företagens sociala arbete är så pass integrerat i verksamheten 

att det blir lika naturligt att redovisa deras sociala aktiviteter som de ekonomiska och 

miljömässiga. Utifrån detta kan definitionen av socialt ansvar relateras till varför 

redovisningen av det, då företaget ser ett samband mellan socialt ansvar och CSR. Med 

anledning till det här, ges förklaringen till varför företaget väljer att se redovisningen av 

socialt ansvar som en naturlig del av verksamheten. 

Enligt Scandic Hotel är handlingar som gynnar det egna företaget inte en del av ett 

socialt ansvar utan att det endast kan ses som ett socialt ansvar om syftet är att göra en 

god gärning. En paradox uppkommer då mellan varför företaget väljer att redovisa och 

vad företaget anser går under socialt ansvar. Detta eftersom Scandic Hotels säger att de 

väljer att genomföra redovisning av det sociala ansvaret för att det dels ses som en 

naturlig del men även för att det betraktas som ett marknadsföringsverktyg. Tanken som 

uppstår här är att om företaget menar att socialt ansvar kan relateras till goda gärningar, 

blir det motsägelsefullt att samtidigt säga att redovisningen av socialt ansvar används 

som ett sätt att stärka företagets varumärke och därmed gynnas av de fördelar som är 

förknippat med det. Även Kalmar Energi menade att socialt ansvar inte var något 

företaget tjänade på samtidigt som det redovisades för att visa upp vad de har gjort för 

att få nöjda kunder och en hållbar verksamhet. Argument kan då föras ifall ett företag 

kan säga att deras anledning till att redovisa sitt sociala ansvar kan både anses vara en 

naturlig del av verksamheten och ett marknadsföringsverktyg. Detta då 

marknadsföringsverktyg kan kopplas till ekonomisk vinning, vilket är inkonsekvent 

gentemot det Kalmar Energi säger gällande att företag inte tjänar något på att sitt socialt 

ansvar. 

Redovisningen av det sociala ansvaret görs som tidigare nämnt antingen för 

marknadsföringssyfte eller är en naturlig del av företaget. Om företaget gör det av 

marknadsföringsskäl kan det kopplas till att företagets intressenter är en bakomliggande 

faktor, då det är främst för dem en positiv bild visas upp. Redovisningen görs för att 



  
 

44 

skapa ett mervärde för företaget genom att ta hänsyn till det sociala ansvaret, vilket 

därmed även uppfyller intressenternas förväntningar. Transparens och öppenhet 

gentemot intressenterna är viktigt då det visar på god etik och moral men även att visa 

upp att förväntningarna från samhället möts, vilket leder till att en legitimitet uppstår för 

redovisningen av det sociala ansvaret. De företag som har förstått kopplingen mellan 

etik och strategi med hänsyn till sina intressenters behov kommer skapa ett mervärde i 

företaget. Intressenternas förväntningar uppfyller företaget genom de sociala aktiviteter 

de väljer att genomföra, och utifrån att redovisa dessa aktiviteter bekräftas detta. Genom 

att agera på det här sättet arbetar företag mot att öka välfärden i samhället. 

Samhällsutveckling är den gemensamma nämnaren för tolkningen av socialt ansvar. 

Vidare framkommer det även att arbetet med det sociala ansvaret är frivilligt och att 

företag verkar utöver vad lagen säger och kräver. Förutom att det sociala ansvaret ska 

vara frivilligt, bör det också vara någonting företag ska arbeta med på långsikt. Socialt 

ansvar har ingen entydig definition, utan det är individ- och situationsberoende. 

Individen spelar den rollen att det är individers persoliga åsikter som delvis formar de 

riktlinjer och policys som styr företagets verksamhet. Detta leder till att företagets 

definition av begreppet även påverkas av individer åsikter. Det går att säga med 

tydlighet att begreppet socialt ansvar är anpassningsbart. Socialt ansvar kan 

fortsättningsvis inte heller delas upp i vad som är rätt eller fel, främst av den anledning 

att det som anses vara socialt accepterat kontinuerligt förändras. Men även eftersom 

socialt ansvar är integrerat i hela verksamheten och verksamheter skiljer sig åt, generar 

det olika definitioner. Dock är det bakomliggande syftet med det sociala arbetet 

avgörande för huruvida det faller inom ramen för socialt ansvar eller inte. 

Syftet med uppsatsen var att analysera hur företag definierar socialt ansvar samt varför 

företag redovisar sitt sociala ansvar. Vi anser att socialt ansvar är ett kontextbaserat 

begrepp som påverkas av individ, situation samt verksamhet. Vad företag anser är 

socialt ansvar är relaterat till den kärnverksamheten de bedriver. Majoriteten av 

företagen menade att det är en naturlig del av verksamheten och att det därför redovisas 

samtidigt som det här uppstod en paradox. Detta på grund av att parallellt med att 

socialt ansvar anses vara något som företaget inte tjänar på så används det ändå som en 

typ av marknadsföringsmaterial. Kopplingar finns mellan vad ett företaget väljer att 

definierar som deras sociala ansvar och deras anledning till att redovisa det, samtidigt 

som det framkommer paradoxer mellan definitionen och syftet med redovisning av det 
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sociala ansvaret. Bakomliggande anledning till detta kan vara just för att begreppet är 

anpassningsbart, vilket lett till att det egentligen inte finns varken rätt eller fel. 
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8 Förslag på framtida forskning 

Det har framkommit många intressanta områden under arbetetsgång. Vi skulle vilja 

lyfta integrerad rapportering som ett begrepp som ett framtida forskningsområde. 

Integrerad rapportering handlar om att företagen arbetar med hållbarhet genom hela 

verksamheten och ser till vilken del av värdekedjan som dess påverkan är och försöker 

då reducera denna. Det handlar även om att presentera hållbarhet och finansiell 

redovisning i ett gemenesamt dokument där delarna är integrerade med varandra. 

Anledningen till varför vi anser att det är ett intressant område är för att integrerad 

rapportering mer och mer kommer att användas. Samtalen Lena Henriksson och Dan 

Brännström, FAR, handlade mycket kring att de ser trender på grund av förändrad 

efterfrågan på information och att integrerad rapportering är en del av detta. Men även 

för att många andra länder använder integrerad rapportering i stor utsträckning medan i 

Sverige är det egentligen bara finns Volvo som pilotföretag. Forskning kring fördelarna 

med att jobba med en integrerad rapportering är relativ begränsad. Samtidigt som det 

finns mycket som tyder på att det är ett område som kommer få mer och mer utrymme 

så finns det ett stort värde i denna typ av forskning. 
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Bilagor 

Bilaga A Företagspresentation 

 

Kalmar Öland Airport  

Kalmar kommun äger Kalmar Öland Ariport (Kalmar Ariport ÖlandAB, KAAB) där 

den ledningen utövas av KAABs styrelse. Ronny Lindberg är VD/Flygplatschef och 

leder därmed verksamheten (1. Kalmar Öland Airport, 2014). Flygplatsen är sedan 1957 

en flygplats för reguljär luftfart (2. Kalmar Öland airport, 2014). På veckobasis avgår ca 

60 reguljära avgångar till Stockholm, Berlin och Göteborg men flygplatsen har även 

avgångar med charterflyg till bland annat Spanien och Grekland (3. Kalmar Öland 

Airport AB, 2014). Under 2013 passerade ca 200 000 passagerare, fördelat över ca 7200 

starter, genom Kalmar Öland airport. Det är ca 50 st som jobbar vid flygplatsen i olika 

former och ca 30 av dessa är anställda av KAAB (2. Kalmar Öland airport, 2014). 

 

Kalmar Energi 

Kalmar Energi Holding AB ägs, likt Kalmar Öland Airport, av Kalmar kommun. Men 

Kalmar kommun äger inte hela, utan äger 50 % av bolaget och de övriga 50 % ägs av 

EO.N Sverige AB. Kalmar Energi Holding AB är i sin tur moderbolag till tre 

dotterbolag som alla verkar inom ramen för verksamheten (1. Kalmar Energi, 2014). 

Verksamhetens VD är Anna Karlsson (2. Kalmar Energi, 2014). (1. Kalmar Energi, 

2014). Kalmar Energi har ungefär 90 anställda (3. Kalmar Energi, 2014).  

 

Ölands Bank AB 

Ölands bank AB har funnit på Öland sedan 1832 under olika namn och är mycket måna 

om det lokala (1.Ölands bank). För att behålla den lokala anknytningen i så stor 

utsträckning som möjligt har Ölandsbank valt att ha fyra kontor på ön (2. Ölands bank, 

2014). Ölands bank AB ingår i Swedbank ABs koncern som innehar 60 % av 

ägarskapet och resterande 40 % äger Sparbanksstiftelsen Öland (3. Ölands bank, 2014). 

 

Kalmar Hamn 

Mats Gustafson är VD för Kalmar hamn AB, som är helägt av Kalmar kommunbolag 

AB. Företaget möter ca 200 kunder och ca 1000 000 ton gods passerar genom hamnen 

årligen. Främst rör det sig om godsslag som petroleum-, skogs- eller 
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jordbruksprodukter. Kalmar hamn AB är arbetsgivare åt 19 fast anställda men det är 

även vanligt med extra personal. Hamnområdet sträcker sig över 1 kvadratkilometer och 

omfattar magasinytor på 7000 kvadratmeter (1. Kalmar kommun, 2014). Verksamheten 

innebär arbetsuppgifter som samordning av trafiken i hamnen, bogseringsuppdrag, 

isbrytning. Men även att inom hamnområdet bevara och utveckla infrastrukturen (2. 

Kalmar kommun, 2014). 

 

Scandic Hotels 

Scandic Hotels är idag Nordens marknadsledande hotellkedja med cirka 230 hotell runt 

om i Norden. Hotellkedjan har 13 000 medarbetare som hjälper Scandic Hotels att nå 

sitt mål: “att våra gäster ska känna sig välkomna hos oss oavsett om de kommer för att 

bo, umgås med vänner eller arbeta” 

(http://www.scandichotels.se/settings/Sidfot/About-us-Container-

/Foretagsinformation/). Scandic Hotels har även ett stort fokus på miljö, socialt ansvar 

och tillgänglighet, vilket gör dem till Nordens mest hållbara hotellkedja.  

 

PwC (Öhrlings PricewaterCoopers House) 

PwC är en konsult- och revisionsbyrå som är marknadsledande, i Sverige, inom bland 

annat revision, affärs- och skatterådgivning. Förutom detta erbjuds tjänster så som HR-

rådgivning, riskhantering och verksamhetsutveckling. Det finns ca 100 kontor utspritt i 

landet med ca 3600 anställda. PwC riktar sig främst mot mindre och medelstora lokala 

företag och den offentliga sektorn men även mot globala företag och svenska storföretag 

(PwC, 2014). 

 

FAR 

FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsuler och rådgivare. 

Organisationen arbetar med att ge näringsliv och samhälle rätt kompetens och 

information för att ge en bra grund för tillväxt. De arbetar både nationellt och 

internationellt och försäker utveckla branschen genom rekommendationer och 

utbildning. FAR har cirka 6 500 medlemmar som är godkända och auktoriserade 

revisorer, redovisningskonsulter, rådgivare, skattekonsulter men även specialister, 

exempelvis inom hållbarhetsredovisning. Dan Brännström är generalsekreterare för 

FAR. 

  

http://www.scandichotels.se/settings/Sidfot/About-us-Container-/Foretagsinformation/
http://www.scandichotels.se/settings/Sidfot/About-us-Container-/Foretagsinformation/
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Bilaga B. Intervjuguide 

1. Vad är socialt ansvar för er? 

2. Tänker ni på socialt ansvar när ni väljer samarbetspartners eller 

underleverantörer? 

3. Hur arbetar ni med socialt ansvar i verksamheten? 

4. Vad gör ni för aktiviteter kopplade till socialt ansvar? 

 Redovisar ni alla dessa aktiviteter? Om inte varför? 

5. Hur går ni tillväga när ni redovisar ert sociala ansvar?  

 Varför har ni valt att inkluderat socialt ansvarsarbetet i er redovisning? 

6. Uppstår det några problem i samband med redovisningen?  

 I så fall, vilka och hur arbetar ni med dessa? 

7. Varför redovisar ni ert sociala ansvar? 

8. Har ni känt av någon press att redovisa socialt ansvar utifrån? Från exempelvis 

samhället, kunder, investerare eller lagen. 

9. Hur är er syn angående separat hållbarhetsredovisning? 

 Tror ni att en separat hållbarhetsredovisning skulle kunna bidra med 

något? 

 

 


