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Titel: En kartläggning av det föränderliga - CSR-rapportering i årsredovisning från 

svenska börsnoterade företag 

 

Problem: CSR är ett koncept under ständig förändring med spridda definitioner. Då det är 

ett frivilligt ansvarstagande skiljer sig rapporteringen åt mellan olika aktörer. 

Kunskap om rapporten för CSR är bristfällig och behöver fördjupas genom 

studier av karaktäristika vilka kan påverka graden av rapportering. En 

uppdaterad jämförelse- och kunskapsbas för företag att utgå från vid CSR- 

engagemang och upprättandet av rapporter vilket underlättar enhetlig 

rapportering saknas i dagsläget. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga rapportering av de tre CSR-

dimensionerna miljö, ekonomi samt socialt ansvar i årsredovisningar från 

svenska börsnoterade företag. Vidare är syftet att testa och analysera variablerna 

nettoomsättning, branschtillhörighet, medelålder, könsfördelning samt 

ägarstruktur och därigenom förklara deras påverkan på graden av CSR-

rapportering. 

 

Metod: I studien har författarna tillämpat en kvantitativ ansats med en innehållsanalytisk 

forskningsmetod. Insamling av data skedde genom granskning av 

årsredovisningar för 80 bolag noterade på Stockholmsbörsen. Data 

sammanställdes med hjälp av en framtagen ordlista samt graderingstabell och 

bearbetades vidare genom hypotestester med statistikprogrammen SPSS samt 

Stata som analysverktyg. 

 

Resultat: Studien visar på att socialt ansvar är den dimension med högst 

rapporteringsgrad. Mest fokus av rapporteringen låg på anställda, utveckling 

samt utsläpp. Studien har vidare påvisat ett säkerställt samband mellan graden 

av CSR-rapportering och variablerna nettoomsättning, branschtillhörighet, 

medelålder i styrelse samt ledning och ägarstruktur. För variabeln 

könsfördelning kunde inte ett statistiskt samband säkerställas. 

 

Nyckelord: CSR, företagsansvar, årsredovisning, rapportering, kommunikation, 

karaktäristika   
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Abstract  
 

Master Thesis, Program of Master of Science in Business Administration, School of Business 

and Economics, Linnaeus University, Växjö. Major in Controlling, 4FE12E, Spring 2015. 

Authors: Ella Werner and Sofie Jakobsson 

Supervisor: Pia Nylinder 

Examiner: Fredrik Karlsson 

Title: A Survey of the Changeable - CSR Reporting in Annual Reports of Swedish 

Listed Companies 

 

Problem: CSR is a concept under constant change with widespread definitions. As it is an 

optional responsibility the reporting varies between actors. Knowledge about the 

report on CSR is deficient and needs deepening through studies of 

characteristics that can affect the level of reporting. An updated comparison and 

knowledge base for companies to rely on when working with CSR activities and 

creating reports that further build uniform reporting is currently missing. 

 

Purpose: The purpose of this study is to survey the reporting of the three dimensions of 

CSR, environment, economic and social, in annual reports of Swedish listed 

companies. The purpose is further to test and analyse the variables net sales, 

branch of business, mean age, gender balance and ownership structure to explain 

their impact on the level of CSR reporting. 

 

Method: In this study the authors applied a quantitative method with a content analysis 

research method. Collection of data was conducted through a review of annual 

reports for 80 listed companies at the Stockholm Stock Exchange. Data was 

compiled through a created list of words and a grading table and was further 

processed with hypothesis tests analysed in the statistic data programs SPSS and 

Stata. 

 

Results: This study shows that the social dimension of CSR has the highest level of 

reporting. The main focus was on employees, development and emission. The 

study has proven a statistically assured relation between the level of CSR 

reporting and net sales, branch of business, mean age of people in leading 

positions and ownership structure. For the variable gender balance no 

statistically assured relation could be found. 

 

Key words: CSR, Business Responsibility, Annual Report, Reporting, Communication, 

Characteristics  
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Förord 
 
Denna studies syfte har varit att kartlägga CSR-rapportering i svenska börsnoterade företag. 

Vidare har samband mellan rapportering av CSR-engagemang och företagskaraktäristika samt 

egenskaper hos de som styr inom företaget testats. Vår förhoppning är att studien kan bidra 

med en fördjupad förståelse och kunskap om rapportering av CSR-engagemang och 

rapportens utformning. Att företag ska få en grund till jämförelse och utveckling av det egna 

sociala ansvarstagandet vilket på sikt kan öka det totala CSR-engagemanget i samhället. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Pia Nylinder samt examinator Fredrik Karlsson 

för deras engagemang och vägledande råd och kommentarer under studiens genomförande. 

Vidare vill vi även rikta tack till de opponenter som med värdefulla åsikter och konstruktiv 

kritik hjälpt oss framåt under skrivprocessens gång. 
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1. Inledning 

 
I följande kapitel presenteras en historisk bakgrund till Corporate Social Responsibility 

(CSR) och hur läget ser ut idag. Vidare förs en diskussion om CSR-rapportering och de 

variabler som kan påverka denna. Diskussionen mynnar ut i problemformulering samt 

syftet att kartlägga rapportering av de tre CSR-dimensionerna miljö, ekonomi samt 

socialt ansvar i årsredovisningar från svenska börsnoterade företag. Vidare syfte är att 

testa och analysera variablerna nettoomsättning, branschtillhörighet, medelålder, 

könsfördelning samt ägarstruktur och därigenom förklara deras påverkan på graden av 

CSR-rapportering. 

 
 

Förutsättningarna för världens försörjningsbas är inte optimala. Vi nyttjar i hög grad 

begränsade naturresurser och de sociala grunderna utmanas av diskriminering, 

ogynnsamma arbetsförhållanden och förändrat klimat. Dagens organisationer verkar i ett 

kulturellt och politiskt sammanhang vilket ger dem möjlighet att påverka global 

långsiktig hållbarhet (Atler, Bovivie, Henriksson, Holmquist, Linusson & Söderberg 

2010). EU-kommissionen uppmanar företag att bland annat införa CSR för att maximera 

skapandet av gemensamt värde samt öka möjligheterna för utveckling av innovativa 

produkter, tjänster och affärsmodeller vilka bidrar till samhällets välbefinnande, högre 

kvalitet och fler produktiva arbetstillfällen (KOM(2011)681)
1
. Forskning kring CSR och 

vad begreppet innehåller är idag spritt och rapporteringen av det har hittills fått mindre 

uppmärksamhet i forskningen (Zwetsloot 2003; Perez 2015). Genom granskning av 

företags rapportering av CSR och kartläggning av vad svenska börsnoterade företag 

lägger vikt vid inom CSR:s tre dimensioner ekonomi, miljö samt socialt ansvar med 

hänsyn till viktningsproblem (Capelle-Blancard & Petit 2014) mellan dimensionerna 

skapas ökad medvetenhet och kunskap om CSR-rapporteringens relevans samt en 

uppdatering om vad CSR innebär för företag i praktiken. Kartläggningen skapar vidare en 

jämförelsebas för företag att utgå ifrån vid uppställande av rapporter samt arbete med 

CSR. Vidare, genom att belysa och testa samband mellan graden av CSR-rapportering 

samt företagskaraktäristika samt egenskaper hos de som styr inom företaget skapas 

                                                        
1
 Meddelandenummer 681 från Europakommissionen 
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kunskap om och förklaring av rapporterna samt medvetenhet vid framtida granskning och 

utformning. Tidigare forskning och teori om CSR uppdateras genom en kartläggning och 

prövas genom statistiska tester för karaktäristika som kan ha en påverkande effekt på 

graden av CSR-rapportering. Vidare skapas ökad kunskap om CSR och dess rapportering.  

 

1.1 Bakgrund 

Dagens företag har många intressenter som ställer krav på dess verksamhet. En ökad 

medial samhällsövervakning skapar en miljö där negativ publicitet snabbt kan få en bred 

spridning vilket leder till att företag arbetar för att undvika kritik från allmänheten. 

Flertalet företag väljer därför att framställa sig själva och agera som socialt 

ansvarstagande (Cramer 2006). Vidare, vad som är tydligt med den ökade globaliseringen 

och världshandeln är att företagsledare, akademiker och intressenter anser att 

organisationer bör engagera sig mer i arbete mot de sociala och miljömässiga problem 

som finns världen över. Organisationer är inte endast ansvariga för sin privata hållbarhet 

utan, till viss del, även för allmänhetens och världens hållbarhet (Williams 2014). CSR är 

ett frivilligt ansvarstagande för företag mot hållbarhet och innebär att företag ska arbeta 

med och delge information om ekonomiskt, miljömässigt samt socialt ansvarstagande. 

Det föreligger dock en brist på enighet om den korrekta, eller universella definition av 

CSR (Font, Walmsley, Cogotti, McCombes, & Häusler 2012). Trots den omfattande 

litteratur som behandlar CSR är det ett koncept under ständig utveckling med spridda 

definitioner. Zwetsloot (2003) påstår att utvecklingen av CSR medför att arbetet 

kontinuerligt förbättras och att begreppet utvecklas i förhållande till förändringar i 

samhället och det växande intresset för hållbarhet.  

 

CSR studeras utifrån flertalet teoretiska perspektiv. Det finns en tydlig koppling mellan 

CSR och företags intressenter vilken skapas genom att intressenterna förses med 

information om företagens hållbarhetsarbete för att företagen ska erhålla legitimitet och 

tillfredsställa aktieägarna (Moir 2001). Enligt intressentteorin är det viktigt för företag att 

vårda sina relationer till alla berörda intressenter i samhället då deras framgång är 

beroende av förmågan att skapa värde främst för dessa. Intressenter är alla individer och 

grupper som kan påverkas av eller påverka företaget (Clarkson 1995). Aktieägarteorin 

menar dock att företagets ansvar och fokus endast är att tillgodose aktieägarnas 
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vinstintresse (Danielson, Heck & Shaffer 2008). Vidare är det viktigt att delgiven 

information inte på något sätt är oriktig eller vilseledande (Moir 2001). Legitimitetsteorin 

behandlar den legitimitet som företag bör skapa i förhållande till dess intressenter och 

menar att det krävs ett aktivt arbete från företagens sida för att ständigt demonstrera 

legitimiteten i utförda handlingar (Guthrie & Parker 1989). Greenwashing-teorin handlar 

om att den information som rapporteras kan presenteras ur sitt sammanhang och vilseleda 

individer till att tro att ett företag arbetar med CSR-aktiviteter i högre grad än vad de i 

själva verket gör (Lyon & Maxwell 2011). Berörda teorier har påverkan på hur 

rapporteringen av CSR utformas med hänsyn till vilka intressenter företaget vänder sig 

till, hur stor omfattning rapporteringen ska ha och hur informationen ska utformas för att 

vara trovärdig och legitim.  

 

Det är viktigt att företags genomförda CSR-arbete rapporteras offentligt så att 

allmänheten kan ta del av det för att ytterligare skapa värde och positiva synergieffekter 

för företaget (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). Att rapportera om CSR-arbete 

berör utöver ekonomisk rapportering även delgivning av företagens initiativ och arbete 

inom sociala och miljömässiga frågor i företagssituationer och i interaktion med 

intressenter (Michelon 2011; Othman, Darus & Arshad 2011; Colleoni 2013). 

Årsredovisningar är det primära verktyget för delgivning av CSR-information (Tilt 1994). 

 

1.2 Problemdiskussion 

FN uppger i dess Global Environment Outlook rapport (2012) att både individer och 

företag måste ta ökat samhällsansvar för att motverka det höga resursutnyttjande som 

föreligger. Fler företag och organisationer uppger att CSR är ett viktigt verktyg som har 

en stor del i deras framgångskoncept. Krav på företags miljö- och socialt ansvarstagande 

är idag relativt stora och kommer endast att bli starkare i framtiden. I och med detta 

kommer företag som bedriver ett aktivt CSR-arbete uppleva positiva synergieffekter 

(Swerea.se 2015). CSR består generellt av tre olika dimensioner: ekonomi, miljö samt 

socialt ansvar (Dahlsrud 2008). Enligt Capelle-Blancard och Petit (2014) föreligger sedan 

länge ett viktnings- och aggregeringsproblem inom CSR och dess olika 

dimensioner.  Capelle-Blancard och Petit (2014) ställer sig frågan: ”Under förutsättning 

att en verksamhets mål är tydligt definierade, rapporterade och mätbara, kan då en låg 
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poäng på en dimension kompenseras av en bättre poäng på en annan?” (fritt översatt 

s.5). De menar att många lockas att summera en totalsumma av ett CSR-tal utan att 

reflektera över att dimensionerna kan ha olika betydelse och genomslagskraft. Endast ett 

fåtal artiklar behandlar i dagsläget denna problematik. Delmas och Blass (2010) menar att 

en stor utmaning ligger i förmågan att generera ett CSR-tal som kan spegla 

verksamhetens fulla omfattning på ett rättvist och fullgott sätt. Crifo och Cavaco (2013) 

diskuterar vidare att olika synergieffekter kan komma att skapas via och mellan de olika 

CSR-dimensionerna tack vare hållbarhetsarbete, men anser att dessa riskerar att gå 

förlorade om CSR endast presenteras enhetligt i olika mätningar. CSR-rapportering bör 

vara heltäckande och inkludera alla tre dimensioner och forskning bör ta hänsyn till 

dessa. 

 

Det är av stor betydelse att företag rapporterar sitt CSR-arbete till intressenter då dessa 

efterfrågar socialt ansvarstagande företag och innehar en stor del i företagens 

värdeskapande process. Börsnoterade bolag måste enligt Stockholmsbörsens 

Noteringsavtal (2007) kommunicera all kursdrivande information. Kommunikation i 

rapportering är ett verktyg för företag att påverka omvärldens bild av dem. De flesta 

intressenter är dock inte tillräckligt informerade om organisationers CSR-aktiviteter 

(Coombs & Holladay 2012). Aktiviteter som utförs men ej rapporteras är sällan av värde 

för företagen (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). Det är intressenters uppfattning 

om ett företag som ligger till grund för utvärdering och bedömning och inte 

nödvändigtvis faktiskt utförda aktiviteter. Intressenter, organisationer och samhälle 

efterfrågar relevant information om företagens agerande och det är viktigt att denna är 

sanningsenlig annars finns risken att delgivningen istället får en negativ effekt för 

företaget i längden. Trovärdig rapportering av CSR möjliggör för omvärlden att värdera 

deras ansvarstagande vilket skapar legitimitet. Långsiktiga och goda relationer till 

intressenter är en avgörande framgångsfaktor för organisationer (Grafström, Göthberg & 

Windell 2008). 

 

Antalet CSR-rankingar och övervakningsinstitutioner ökar vilket sätter vidare press på 

företag att genom en mer utvecklad intressentmedvetenhet öka sitt engagemang och 

rapportering av CSR. Därmed krävs en ökad medvetenhet för företag gällande 

rapporteringsstrategier för CSR än tidigare (Morsing & Schultz 2006). I flertalet 

Europeiska länder beslutar regeringar och lagstiftare att rapportering av CSR-aktiviteter 
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ska utges i anslutning till årsredovisningen (Nielsen & Thomsen 2007). I Sverige gäller 

detta än så länge endast statliga bolag trots att ansvarsfullt företagande uppmuntras för 

alla företag (Regeringskansliet 2013). Att rapportering av CSR är frivillig innebär att 

innehållet och omfattningen varierar mellan företag vilket skapar problem för intressenter 

att jämföra olika rapporter företag emellan och indikerar därmed att företags 

rapporteringsstrategier måste utvecklas (Bouma, Jeucken & Klinkers 2001). Ovanstående 

diskussion leder till att företags rapporteringsstrategier av CSR i årsredovisningen med 

största sannolikhet endast kommer få större betydelser inom snar framtid samtidigt som 

ökad effektivisering av rapporteringen krävs för att hänga med i utvecklingen. 

 

Inom den omfattande forskning som finns för ämnet CSR har rapportering av CSR till 

intressenter ännu inte fått mycket uppmärksamhet (Jayakumar 2013; Perez 2015). Det 

finns inga etablerade ramverk, endast rekommendationer om hur CSR bör rapporteras 

enhetligt. Nielsen och Thomsen (2007) genomförde en innehållsanalysstudie för att 

analysera hur och vad företag säger när de rapporterar om CSR. Analysen visade på att 

årsredovisningar skiljer sig åt med avseende på innebörd av CSR samt dimensioner och 

diskurser som uttrycks i perspektiv, prioriteringar och ambitionsnivå. Studien hävdar 

vidare att företag verkar uppbundna i olika sammansättningar av intresse som härrör från 

olika institutionella tillhörigheter såsom statliga, regionala och icke-statliga 

organisationer. Gjølberg (2009) utförde en innehållsanalysstudie för att bidra till 

upprättandet av ett jämförande och strukturellt orienterat ramverk för CSR. Två index 

utvecklades, ett för att mäta CSR-förfaranden och ett för att mäta CSR-prestanda i 20 

OECD-länder. Dessa två index visade markanta skillnader mellan de 20 länderna, vilket 

indikerar på ett behov av att studera och arbeta med påverkan och konsekvenserna av den 

inhemska strukturen på CSR och dess rapportering. 

 

Bristen på en gemensam förståelse och terminologi inom området CSR har gjort det svårt 

för organisationer att utveckla konsekventa strategier för rapportering (Nielsen & 

Thomsen 2007). Vidare utvecklas CSR och dess innebörd kontinuerligt vilket bidrar till 

att kartläggning av dess fokusområden måste genomföras löpande (Carrol 1999; Williams 

2014). Om företag inte tillfullo är insatta i innebörden av CSR blir rapporteringen lidande 

och riskerar att främst innehålla tomma ord som enbart låter bra. Den kan då bli allt för 

egennyttig och slå tillbaka i form av kritik från intressenter gällande att arbetet inte 

integreras tillräckligt i verksamheten (Boiral 2007). Även denna studie framställer likt 
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Nielsen och Thomsen (2007) samt Gjølberg (2009) en kartläggning utav CSR-

rapportering. Kartläggningen avser att ytterligare bidra med innehållsanalysstudie för att 

analysera och jämföra hur och vad svenska börsnoterade företag säger om och lägger i 

begreppet CSR när de rapporterar om detta idag samt skapa en ökad medvetenhet om 

rapporteringens relevans. För att minimera det viktningsproblem som Capelle-Blancard 

och Petit (2014) diskuterade har de tre dimensionerna analyserats separat för att därefter 

sammanställas i en enhetlig analys som tar hänsyn till viktningsproblemet i denna studie. 

Innehållsanalysen utmärker sig vidare genom att behandla både kvalitet och kvantitet av 

information i rapporteringen. Kartläggningen skapar en jämförelsebas för företag att utgå 

ifrån vilket bidrar med ökad kunskap och medvetenhet om konceptet och dess 

utvecklingsmöjligheter samt betydelse. 

 

Utöver innehållsanalysen kommer i denna studie graden av CSR-rapportering sättas i 

förhållande till företagskaraktäristika och egenskaper hos de som styr. Gamerschlag, 

Möller och Verbeeten (2011) har visat att graden av öppenhet och informationsdelgivning 

av CSR är beroende av flertalet företagskaraktäristika, företagsspecifika variabler samt 

egenskaper hos de som styr inom företaget. Då CSR är i ständig förändring är även 

påverkan av dessa variabler det. Vidare är existerande forskning kring företags 

sammansättning samt förutsättningar och dess påverkan på rapportering av CSR spridd. 

Kunskap om företagsspecifika variablers effekt kan ses som möjligheter att göra den egna 

informationsspridningen av CSR effektivare (Du, Bhattacharya & Sen 2010). Att 

branschtillhörighet påverkar graden av användning av CSR framkommer tydligt inom 

forskningen. Vilka dessa branscher är skiljer sig dock över tid och vart forskningen 

genomförts (Cowen, Ferreri & Parker 1987; Adams, Hill & Roberts 1998; Frost 2000; 

Almqvist, Holmgren, Johanson & Mårtensson 2012; Garcia-Sanchez, Cuadrado-

Ballesteros & Sepulveda 2014). Företag med hög omsättning nyttjar mer av samhällets 

resurser och får därmed större uppmärksamhet från samhället, berörda intressenter och 

media gällande ansvarsfullt företagande varför nettoomsättning kan antas ha en 

påverkande effekt på CSR-rapportering (Adams, Hill & Roberts 1998). Vidare påstås 

familjeföretag engagera sig åt CSR-arbete i högre grad än övriga ägarstrukturer då de 

arbetar mer utefter ett långsiktigt perspektiv (Kappes & Schmid 2013). Även skillnader i 

egenskaperna såsom ålder och kön hos de som styr inom företaget kan ha betydelse för 

hur omfattande genomförd rapportering av CSR är. Kvinnor antas lägga högre fokus på 

CSR än män. Likväl antas företag med lägre medelålder hos anställda i beslutsfattande 
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positioner lägga högre fokus på CSR än de företagen med högre medelålder på dessa 

positioner (Klineberg, McKeever & Rothenbach 1998; Barkan 2004; Zahran, Brody, 

Grover & Vedlitz 2006; Ciocirlan & Petterson 2012). 

 

Ovanstående resonemang indikerar på att CSR varierar mellan olika företag beroende av 

deras karaktäristika och vilka som styr inom företagen. Det är intressant att skapa en 

medvetenhet gällande huruvida dessa påstådda samband existerar eller ej i svenska 

börsnoterade företag och hur de förhåller sig till rapportering för framtida hänsyn vid 

utformning och granskning av CSR-delgivning. Genom att studera sambandet mellan 

rapportering av CSR och företagskaraktäristika samt egenskaper hos de som styr i 

företaget skapas kunskap om själva rapporten av CSR. Studien speglar vad företag gör 

och granskar deras arbete med CSR beroende av typ av företag samt egenskaper hos de 

som styr. Genom att studera sådana samband och testa befintlig teori är det möjligt att 

förbättra den bakomliggande kunskapen om arbetet med och rapporteringen av CSR. 

 

1.3 Problemformulering  

 Hur rapporterar svenska börsnoterade företag om de tre CSR-dimensionerna 

miljö, ekonomi samt socialt ansvar i årsredovisningar? 

 

 Hur kan sambandet mellan CSR-rapportering och ett antal företagskaraktäristika 

samt egenskaper hos de som styr inom företaget förklaras? 

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att kartlägga rapportering av de tre CSR-dimensionerna miljö, 

ekonomi samt socialt ansvar i årsredovisningar från svenska börsnoterade företag. Vidare 

är syftet att testa och analysera variablerna nettoomsättning, branschtillhörighet, 

medelålder, könsfördelning samt ägarstruktur och därigenom förklara deras påverkan på 

graden av CSR-rapportering.  
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1.5 Studiens disposition  

Kapitel 2: Metod 

I det andra kapitlet behandlas studiens övergripande metodologiska ställningstaganden. 

Studiens kvantitativa, deduktiva och innehållsanalytiska forskningsmetod presenteras. 

Vidare diskuteras tillvägagångssätt för insamling av data samt kvalitetsmåtten reliabilitet 

och validitet. Kapitlet avslutas med resonemang gällande de etiska aspekter för 

objektivitet och påverkan på samhället som tagits hänsyn till i denna studie. 

 

 

 

Kapitel 3: Teori 

I det tredje kapitlet framförs den teoretiska referensram som ligger till grund för denna 

studie. Studiens fem hypoteser presenteras och kapitlet avslutas med en sammanställning 

av den teoretiska referensramen som visar på hur teorierna hänger samman och kopplas 

till rapportering av CSR.  

 

 

 

Kapitel 4: Innehållsanalys - En fördjupning 

I det fjärde kapitlet presenteras vald definition av CSR för att vidare behandla 

tillvägagångssättet för applicerad innehållsanalys. Vidare redogörs för val av 

börsnoterade företag samt tolkning av empiriskt datamaterial i årsredovisningar. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse av innehållsanalysens empiriska resultat. 

 

 

 

Kapitel 5: Statistisk undersökning - Samband mellan CSR och karaktäristika 

I det femte kapitlet presenteras studiens statistiska undersökningsmetod där valda och 

utförda hypotestester beskrivs. Vidare definieras de variabler som använts och kapitlet 

avslutas med en redogörelse av hypotestesternas resultat. 
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Kapitel 6: Analys 

I det sjätte kapitlet integreras den teoretiska referensramen och studiens 

problemdiskussion med resultatet från innehållsanalysen och den statistiska 

undersökningen genom analys. Studiens utfall diskuteras och vidare tas reflektioner 

gällande faktorer som kan ha påverkat studien upp.  

 

 

 

Kapitel 7: Slutdiskussion 

I det sjunde kapitlet presenteras hur svenska börsnoterade företag rapporterar de tre CSR-

dimensionerna i årsredovisningar och sambandet mellan rapportering av CSR-

engagemang och företagskaraktäristika samt egenskaper hos de som styr i företaget. 

Vidare diskuteras hur resultatet påverkar CSR och rapportering av detta. Samhällsnytta 

och bidrag samt egna reflektioner kring syftets uppfyllande och förbättringsförslag 

redogörs vidare för. Slutligen framförs förslag till fortsatt forskning. 
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2. Metod 

 
I detta kapitel redogörs den forskningsansats och strategi som ligger till grund för 

studien. Vidare presenteras undersökningsdesign, innehållsanalys, tillvägagångssätt för 

insamling av data där årsredovisningar utgör en del samt kvalitetsmåtten reliabilitet och 

tillförlitlighet. De etiska aspekter som tagits hänsyn till i denna studie avslutar kapitlet. 

 

 

Denna studie utfördes i två steg. Första steget var genomförandet av en innehållsanalys 

som framställts med hjälp av internationella riktlinjer gällande CSR för att skapa ett 

analysverktyg som genererade en graderingstabell som poängsatte innehållet i CSR-

rapportering. Även en ordlista med vanligt förekommande ord inom CSR-rapportering 

skapades som analysverktyg för genomförandet av en frekvensanalys till 

innehållsanalysen. Därefter granskades och bedömdes informationsgraden i företagens 

årsredovisning utifrån framtagen graderingstabell samt ordlista. Denna innehållsanalys 

ligger sedan till grund för studiens andra steg vilken genom statistisk undersökning testar 

samband mellan graden av CSR-rapportering och ett antal variabler. Från 

innehållsanalysens ordlista och graderingstabell summerades ett CSR-tal för varje enskilt 

företag som representerar graden av CSR-rapportering. Fem stycken hypoteser togs fram 

för att undersöka om ett antal oberoende variabler, tidigare presenterade i studiens syfte, 

visade på en påverkan för rapportering av CSR inom urvalet där CSR-talet var den 

beroende variabeln. Urvalet bestod av 80 svenska börsnoterade företag och presenteras 

utförligt under rubrik 4.3. Studiens allmänna metodologiska ställningstaganden 

presenteras i detta kapitel. Tillvägagångssätt och resultat för steg 1, innehållsanalysen 

presenteras i kapitel fyra och tillvägagångssätt samt resultat av steg 2, den statistiska 

undersökningen presenteras i kapitel fem. 

 

2.1 Forskningsansats 

Studien initierades genom en insamling av teori för att därefter ta fram en 

graderingstabell för CSR-rapportering i årsredovisningar samt en ordlista som 

analysverktyg till empirisk data. En innehållsanalys av empiriskt material genomfördes 
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och efter granskning av teori samt publikationer om CSR härleddes ett flertal hypoteser 

för att vidare pröva de empiriska undersökningarna och de påstådda samband som funnits 

för CSR och dess rapportering i tidigare forskning. Genom dessa undersökningar har 

sedan vederbörande teori förstärkts eller försvagats. Ovanstående tillvägagångssätt 

indikerar på att studien har en deduktiv forskningsansats (Alvesson & Sköldberg 2008). 

 

Den deduktiva ansatsens största svaghet härstammar ur risken att forskarna i högre grad 

får svar på sin egen tolkning av underlaget med grund i hur de själva uppfattar den 

(Jacobsen 2002). Det är inte möjligt att fastslå att undersökt data är helt och hållet sann, 

möjlighet finns endast att göra den mer eller mindre trovärdig (Holme & Solvang 1997). I 

denna studie har dock en stor mängd data och riktlinjer samlats in för att förenkla 

bedömningen och uppnå objektivitet. 

 

2.2 Forskningsstrategi 

Denna studies båda steg söker och testar information och ger därmed en förståelse för det 

samhälle vi lever i och det tillstånd CSR befinner sig i. Årsredovisningarnas innehåll 

strukturerades för att kvantifieras och analyseras. En kodningsmall konstruerades för att 

genomföra en kartläggning av CSR för studiens första steg. Kodningsmallens utformning 

diskuteras utförligt i kapitel fyra. För studiens andra steg sammanställdes ett CSR-tal från 

resultatet av kodningsmallen i syfte att testa fem hypoteser, för att utifrån vårt urval, 

undersöka på bredden den grupp urvalet gäller och om det föreligger några samband 

mellan beroende och oberoende variabler samt vilken omfattning vissa företeelser har. 

Detta tillvägagångssätt innebär enligt Holme och Solvang (1997), Muijs (2004), Baxter, 

Hughes och Tight (2006) samt Eliasson (2013) att studiens båda steg är kvantitativa. 

 

2.3 Val av undersökningsdesign  

I denna studie tillämpas en tvärsnittsdesign. Data har samlats in genom flera olika objekt 

vid en specifik tidpunkt för att sedan jämföra dessa och söka mönster i data gällande olika 

samband. Forskare som tillämpar tvärsnittsdesign är intresserade av variationer som 

endast kan skapas om studier görs på fler än ett fall (Bryman & Bell 2013). 
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Innehållsanalysen samt den statistiska undersökningen grundar sig på empirisk data 

insamlad från årsredovisningar vilka samlats in vid ett enda tillfälle. Vidare har, för den 

statistiska undersökningen, ett antal hypoteser skapats för att testa tidigare teori och 

variationer inom ämnet. För att söka samband i hypoteserna har dessa prövats genom 

statistiska undersökningar i statistikprogrammen SPSS samt Stata. Dessa punkter 

bekräftar att det tillämpats en tvärsnittsdesign på denna studie.  

 

2.4 Innehållsanalys 

Denna studies båda steg grundar sig i en innehållsanalys vilket är ett vanligt 

analysverktyg inom CSR-forskning (Gray, Kouhy & Lavers 1995). I ett första steg (steg 

1) gjordes en utförlig innehållsanalys av årsredovisningar för att analyser dessa. Vidare 

skapades ett CSR-tal från innehållsanalysen för att testa samband mellan karaktäristika 

och CSR-rapportering i den statistiska undersökningen (steg 2). Innehållsanalys 

definieras som en forskningsmetod för att göra replikerbara och giltiga slutsatser från 

texter i sammanhang av deras användning (Perez & Sanchez 2009). Det finns flertalet sätt 

att bedriva innehållsanalys på; antalet sidor, meningar och/eller ord samt innebörden i 

dessa kan analyseras. Litteraturen följer vanligtvis en av två vägar: antalet redogöranden 

eller innehållet i upplysningarna (Gray, Kouhy & Lavers 1995). Vi har i denna studie valt 

att gå båda vägarna för att ta hänsyn till fler aspekter och få en djupare bild. Genom en 

frekvensanalys av ord med CSR-anknytning har antalet redogörande beräknats och 

genom en graderingstabell av innehållet i årsrapporter har även innehållet i 

upplysningarna analyserats. Djupare diskussion gällande innehållsanalysens 

genomförande återfinns i kapitel fyra. 

 

Studiens innehållsanalys är baserad på årsredovisningar. Gray, Kouhy och Lavers (1995) 

menar att studier för CSR-kommunikation kan fokusera enbart på årsredovisningar. Detta 

baseras på att det i princip anses omöjligt att identifiera alla företagets 

kommunikationskanaler och sociala ställningstaganden. Därför går det enligt dessa inte 

att säkra hur pass precis annan form av data är och följaktligen hur pass 

överensstämmande innehållet för analys blir. Det finns dock dokumenterade tecken på att 

studier av CSR-innehåll som enbart väljer att fokusera på årsredovisningar kan skapa en 

ofullständig bild av kommunikation av CSR (Roberts 1991). Kritiken berör dock inte 
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denna studie i hög grad då dess slutsatser endast baserats på den CSR-rapportering som 

förekommer i årsredovisningar och inte den fullständiga kommunikation av CSR. En 

medveten avgränsning i studiens syfte till rapportering i årsredovisningar har gjorts för att 

skapa en fullständig bild. 

 

2.5 Litterär- och datainsamling 

2.5.1 Litterär insamling 

Den teoretiska referensram som låg till grund för denna studie ligger inom området 

Corporate Social Responsibility och rapportering. Universitetsbibliotekets systematiska 

kataloger har använts för att få fram relevant litteratur och artiklar. De sökord som 

användes mest frekvent var: CSR, Corporate Social Responsibility, communication, 

disclosure, annual report, reporting, accounting, management, measure, shareholder, 

stakeholder, greenwashing samt legitimacy. För att säkerställa trovärdigheten i teorierna 

har litterära källor ställts mot varandra i avsikt att bedöma om författarnas resonemang 

sammanfaller eller ej (Bryman & Bell 2013). Doktorsavhandlingar, tryckt litteratur samt 

vetenskapliga artiklar har använts som informationskällor i denna studie och är källor 

med hög trovärdighet. Det förutsätts att författaren varit noga med att granska och 

kontrollera åliggande material.  

 

2.5.2 Datainsamling 

För att samla in empiriskt datamaterial har årsredovisningar använts. Årsredovisningar 

har hämtats på 80 studerade företags officiella hemsidor. Valet att enbart studera svenska 

börsnoterade företag gjordes då dessa enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) Kap. 1 § 1 

(SFS 1995:1554) och Bokföringslagen Kap. 6 § 1 (SFS 1999:1078) årligen måste 

upprätta och publicera årsredovisningar för allmänheten vilket ger en hög grad av 

transparens. Tillvägagångssätt för urval av företag diskuteras vidare under rubrik 4.3.  
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2.5.2.1 Användning av årsredovisningar som källa 

Årsredovisningar anses vara viktiga dokument inom CSR-forskning på grund av den 

höga grad trovärdighet de ger till dess rapporterade innehåll (Tilt 1994). Årsredovisningar 

klassificeras som offentliga institutionella källor. Detta innebär att källan finns tillgänglig 

för allmänheten och det föreligger inget nära förhållande mellan upphovsman och 

mottagare. Vidare är källan styrd av formella regler (Solvang & Holme 1997). De kan 

dock färgas av upphovsmannen. Det som kan förkomma är så kallad grå propaganda, 

materialet kan framföras på ett visst sätt för att skapa mesta möjliga nytta för företaget 

som rapporten härrör ifrån (Ejvegård 2009). Dock måste utställd Årsredovisningslag 

(1995:1554) följas vilket begränsar den grå propagandan markant. I denna studies 

innehållsanalys graderades företagen enbart utefter informationsgrad av CSR i 

rapporterna. Varken tid eller resurser fanns för att undersöka sanningsenligheten i 

förmedlad information i årsredovisningarna. Därav utgjorde inte vinklad information ett 

hinder för genomförande av innehållsanalysen. Vi valde dock att behandla denna aspekt i 

vidare analys då relevanta teorier diskuterar denna företeelse. Vidare har en avgränsning 

gjorts från att studera separata hållbarhetsredovisningar på grund av studiens 

tidsbegränsning. Perego och Kolk (2012) menar vidare att årsredovisningar har högre 

reliabilitet än hållbarhetsrapporter. Detta då innehållet i årsredovisningar är granskat. Alla 

börsnoterade företag måste enligt Aktiebolagslagen (2005:551) ha revision. Företagets 

årsredovisning måste granskas av en eller flera revisorer. Vidare integreras 

hållbarhetsrapporten i årsredovisningen hos 51 procent av svenska företag (KPMG.com 

2013). I denna studie har 80 företag granskats, endast 16 av dessa hade en separat 

hållbarhetsredovisning. För de flesta företag har årsredovisningar från 2013 studerats, ett 

antal företag har dock brutet räkenskapsår och publicerar årsredovisningar för 2013/2014. 

Vidare hade ett antal företag vid studiens utförande publicerat årsredovisningar för 2014. 

Vilken årsredovisning som studerats för respektive företag presenteras i bilaga 1. 

 

2.5.3 Källkritik 

För att säkerställa trovärdighet och relevans i använt material förelåg en källkritisk 

utgångspunkt. Den första frågan som ställdes var huruvida källan är relevant med hänsyn 

till studiens syfte vilket är i enlighet med Bryman och Bell (2013). Trost (2008) tar upp 

fyra huvudsakliga punkter att ta hänsyn till vid kritiskt granskande av tryckta källor som 
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vi haft i åtanke: tid, äkthet, beroende samt partiskhet. Tidsaspekten berör när i tiden 

källan publicerats samt av vem. Vi har i så stor utsträckning som möjligt använt relativt 

nyligen publicerat material samt de nyaste upplagorna av litteraturen. Undantag har gjorts 

för verk vilka anses klassiska och som refererats till flitigt även i nyare publikationer samt 

där hänsyn tagits till samtidighetskravet. Kravet innebär att en publikation som ligger 

närmre i tiden till beskriven händelse kan vara mer lämplig (Ejvegård 2009). 

Årsredovisningarna som undersökts har varit de senaste upplagorna. Äkthet berör citat 

och referenser. Vi har i dessa avseenden använt oss utav rekommendationer kring 

Harvards referenssystem i enlighet med Högskolan i Borås (2014) vilket gör att läsare 

lättvindigt kan se var resonemangen härrör ifrån. Beroende avser om materialet är 

beroende av något eller någon annan. För att undgå detta har vi utgått från en objektiv 

syn, använt litteratur från etablerade bolag samt utgivare. Vidare har flertalet referenser 

använts för att styrka varandra. Det sista kriteriet behandlar huruvida studien är partisk 

eller ej.  Vi finner inte att våra resultat påverkats i någon högre utsträckning av oss som 

forskare. Objektiviteten har stärkts genom att endast primär empirisk data använts. Dock 

föreligger viss partiskhet i framtagandet av CSR-talet. För studiens innehållsanalys 

kategoriserades materialet i förväg vilket gör metoden semi-objektiv. För att minska 

påverkan har vi vid framtagandet utgått från flertalet internationella riktlinjer samt noga 

presenterat tillvägagångssättet och innehållet i ordlistan och graderingstabellen. 

 

2.6 Kvalitetsmått 

Reliabilitet är ett sätt att mäta hur tillförlitlig en studie är och beräknar i vilken 

utsträckning en studie går att upprepa med likvärdiga resultat. För att uppnå hög 

reliabilitet ska studiens utformning vara sådan att den kan genomföras av oberoende 

forskare vid en annan tidpunkt med samma resultat och slutsatser som de i denna studie. 

Validitet värderar hur pass väl en översättning mäter ett begrepp (Bryman & Bell 2013). 

För en hög validitet ska det som mäts vara det som önskas mätas samt vara relevant och 

gå att generalisera. Validiteten kan vidare delas in i två delkomponenter: intern- och 

extern validitet. Intern validitet syftar till att värdera hur pass väl det som vill mätas 

faktiskt mäts. Extern validitet avser studiens generaliserbarhet och hur väl resultaten går 

att överföra i olika sammanhang (Jacobsen 2002). Med klara mått och mätmetoder 

föreligger inga problem. En viktig grund är att veta vad valda mått står för och använda 
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det konsekvent (Ejvegård 2009). För att uppnå en så hög validitet och reliabilitet som 

möjligt har vi valt att enbart arbeta med data hämtad direkt från vårt urvals officiella 

rapporter. Därav vet vi att de håller hög kvalitet gällande delgivning av information om 

CSR. Skulle denna studie upprepas kommer samma data att finnas till förfogande, dock 

finns risk för varierade tolkningar hos undersökarna i samband med gradering av CSR-

talet. Vi har skapat en utförlig graderingstabell med tydlig beskrivning av 

tillvägagångsättet för att minimera denna risk och skapa en så god överensstämmelse 

mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer som möjligt. Ordlistan och 

graderingstabellen utformades vidare som tydliga mätinstrument med klara restriktioner 

för att göra poängsättningen konsekvent och för att mäta det som önskades mätas. Vidare 

har ett slumpmässigt urval av företag genomförts vilket enligt Bryman och Bell (2013) 

skapar en hög extern validitet. För studiens innehållsanalys kategoriserades materialet i 

förväg vilket gör metoden semi-objektiv. Att kategorierna och de regler som satts upp för 

kodning tillämpas konsekvent gör även metoden systematisk. Systematik och objektivitet 

leder till en högre grad av reliabilitet i studien (Bryman & Bell 2013).  Vidare har 

existerande teorier granskats för att därefter formulera hypoteser för att testa dessa. 

Hypoteserna kan härledas till tidigare studier och lätt prövas på nytt i olika sammanhang 

och situationer. Resultaten från den statistiska undersökningen samt innehållsanalysen går 

att generalisera till populationen. Vidare kan hypotestesterna ge indikationer på 

förhållandet mellan karaktäristika och graden av rapportering för andra övriga företag. 

 

2.7 Etiska ställningstaganden 

När forskning bedrivs är det av yttersta vikt att ett etiskt förhållningssätt föreligger. De 

etiska aspekterna är betydligt fler och djupare vid studier där människor och/eller djur 

medverkar och påverkas, men är inte att förbise vid kvantitativa studier. Etiken har i 

huvudsak två uppgifter. Den första är att ställa forskningens värdepremisser i fokus och 

klargöra sambandet mellan och belysa begreppen ”är” och ”bör”. Där ”är” syftar till hur 

verkligheten ser ut och ”bör” till föreställningarna om denna. Den andra är att kritiskt 

granska och ge riktlinjer åt forskningsprocessen. Ett etisk ställningstagande är att se 

konsekvenserna av sitt handlande. För att ta hänsyn till detta har utförliga metodavsnitt 

utformats där vi redovisat och argumenterat för alla metodologiska val samt visat på hur 

de kan ha påverkat studien. För att skilja och visa på sambandet mellan förhållningarna 
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”är” och ”bör” har vi redovisat kvalitetskriterier och i så stor utsträckning som möjligt 

tillämpat ett objektivt förhållningssätt. Forskning kan dock aldrig vara helt värderingsfri 

varför de områden där mindre objektivitet föreligger belysts. Etik berör likväl påverkan 

på samhället. Då denna studie ämnar uppmuntra till ökat CSR-arbete med tydligare 

rapportering ger den positiv påverkan på samhället och det sociala ansvarstagandet 

(Holme & Solvang 1997).  
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3. Teori 

 

Följande kapitel behandlar studiens referensram. Kapitlet börjar med en bakgrund till 

CSR och dess innebörd. Därefter redogörs för fyra teorier relevanta för CSR: 

Greenwashing, Aktieägarteorin, Intressentteorin samt Legitimitetsteorin och riktlinjer 

och principer för CSR-arbete. Vidare diskuteras rapportering av CSR och fem hypoteser 

härledda från tidigare forskning presenteras. Kapitlet avslutas med en sammanställning 

av den teoretiska referensramen.  

 

3.1 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility översätts till företagens sociala ansvar och förkortas 

allmängiltigt CSR (Granqvist 2012). Att företag måste ta ansvar för det samhälle de 

verkar i är inget nytt påfund. Diskussionen tog fart på 1950-talet och har utvecklats med 

tiden. Det sägs vara Bowens (1953) publikation ‘Social Responsibilities of the 

Businessman’ som utgjorde startpunkten för den moderna tidens CSR-litteratur (Carrol 

1999). Friedman (1970) menade dock att CSR är vagt och befängt då samhället 

överskattar de förväntade konkurrensfördelarna såvida ansvarsfullt företagande inte direkt 

avser vinst. Syftet för företag är att generera vinst och inte delta i samhällsfrämjade 

aktiviteter som skiftar fokus från detta. Friedman (1970) såg CSR som ett förslag som 

företag kunde engagera sig i om de så önskade (Hack, Kenyon & Wood 2014). Under 

1990-talet växte dock marknaden för etiska investeringar i USA och Europa. Företag som 

ansågs etiska och miljömässigt hållbara blev mer attraktiva för investerare med en etisk 

profil (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). Under 2000-talets början användes CSR 

synonymt med hållbarhet och miljöaspekten fick stor uppmärksamhet (Williams 2014). 

Vidare introducerades termen intressenter som fick ökad betydelse för att beskriva de 

som påverkas av enskilda företag. Intressenter inkluderar både människor och miljö. CSR 

betraktades som ett sätt att skapa högre levnadsstandard för människor både inom och 

utanför företaget, samtidigt som lönsamheten bevarades i företaget (Hack, Kenyon & 

Wood 2014). 
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En anledning till det starka intresset för att diskutera och granska CSR är att de många 

åsikter om företags sociala ansvar som finns ofta är vaga och skiljer sig åt (Margolis & 

Walsh 2003). Vidare är CSR ett högaktuellt ämne med hänsyn till de förutsättningar och 

utmaningar samhället möter och vad företag kan göra för att ta ansvar. Antagandet om att 

bolag som tillämpar CSR skapar bättre avkastning på lång sikt har fått stort genomslag på 

finansmarknaden (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). Det är tydligt att CSR inte 

kommer försvinna inom någon snar framtid. Dess definition och innebörd kommer 

sannolikt att utvecklas i linje med den sociala och politiska företagsutvecklingen precis 

som den gjorts under de senaste 60 åren (Taneja, Taneja & Gupta 2011). 

 

3.1.1 Utveckling av CSR-definitioner 

CSR är inte ett nytt begrepp, debatten om företags ansvarstagande och CSR etablerades 

starkt på 1950-talet i USA. Förändringar i teknologi och växande företag ledde till att 

fokus på att enbart skapa vinst började frångås och även ett fokus på att skapa socialt 

värde inkorporerades. Välgörenhet blev ett viktigt ledord (Hack, Kenyon & Wood 2014). 

Bowen (1953) menade i ’Social Responsibilities of the Businessman’ att CSR var de krav 

som affärsmän har på sig att bedriva politik, fatta beslut, eller följa de handlingslinjer som 

är önskvärda i termer av mål och värderingar i samhället och definierade CSR som ”The 

obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow 

those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our 

society” (s.6). Efter dess etablering i USA har konceptet fått spridning världen över. Stora 

omtalade företagsskandaler sägs ha påskyndat spridningen och utvecklingen av CSR då 

de bidragit till ökad medvetenhet hos intressenterna (Almqvist et al. 2012). 

 

Frederick (1960) lyfte i sin definition av CSR på sextiotalet att resurser i företaget ska 

användas för breda sociala mål i samhället. På sjuttiotalet menade Sethi (1975) i sin 

definition av CSR att företag bör arbeta i överensstämmelse med samhällets rådande 

sociala normer, värderingar och förväntningar på deras prestationer. Drucker (1984) 

menade på åttiotalet att det korrekta CSR handlar om ”att tämja draken och vända 

sociala problem till ekonomiska möjligheter och fördelar” (fritt översatt s.62). Wood 

(1991) argumenterade på nittiotalet att ”den grundläggande idén om CSR är att företag 

och samhälle är sammanvävda snarare än skilda enheter” (fritt översatt s.695). 
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Utifrån litteraturen om CSR kan utveckling av förståelse och affärspraxis identifieras 

(Moir 2001). Frederick (1994) identifierade CSR i två steg efter dess utveckling. Fram till 

1970 handlade CSR om företagens skyldighet att arbeta för samhällsförbättrande. Efter 

1970 konstateras en övergång till företagens sociala lyhördhet. Genom denna övergång 

skedde ett skifte från ett filosofiskt förhållningssätt till ett vilket mer fokuserar på 

ledningens handlingar, det vill säga ifall företag kommer svara på intressenters åsikter 

kring ansvarstagande och i så fall hur. 

 

EU-kommissionens definition av CSR från 2011: “företagens ansvar för den egna 

verksamhetens konsekvenser för samhället” (KOM(2011)681 s.6) lägger vikt vid att CSR 

ska integreras i organisationens strategiska arbete och därmed bli en del av 

affärsverksamheten. Flertalet definitioner förbiser dock denna integration och sätter CSR-

arbetet i en mer marginell relation till affärsverksamheten (Grafström, Göthberg & 

Windell 2008). Hopkins (2003) lägger vid sin definition högst vikt vid lönsamhet samt 

resultat och menar att CSR är ett verktyg för att uppnå högre levnadsstandard i världen 

samtidigt som lönsamheten bevaras i företaget. Grossman (2004) definierar CSR som ett 

verktyg för företag att rapportera information till berörda intressenter om till vilken grad 

företaget bidrar till en hållbar framtid. Tre centrala teman kan lyftas som gemensamma 

från flertalet betydande CSR-definitioner enligt Banerjee (2007 fritt översatt s.16-17): 

 

 CSR innebär någon form av engagemang, genom företagets riktlinjer och 

åtgärder. 

 CSR-arbete sträcker sig över lagen. Företag ska därmed överträffa sina 

förpliktelser. 

 CSR-arbete är frivilligt och kan inte verkställas i någon domstol. 

 

Trots att CSR är ett brett begrepp med flertalet definitioner, vilka ändrats över tiden är 

flertalet forskare överens om att CSR kan delas in i tre dimensioner eller ansvarsområden: 

ekonomi, miljö samt socialt ansvar (Moir 2001; KOM(2011)681; FN.se 2012; Granqvist 

2012). Dahlsrud (2008) menar att 97 procent av de 37 definitioner av CSR vilka låg som 

underlag i hans studie innehöll tre dimensioner av de fem han kunde observera totalt. 

Ekonomiskt ansvar avser vinstdrivande ansvar mot företagets aktieägare. Att säkerställa 

företagets långsiktiga finansiella ställning och ge aktieägare avkastning på deras 
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investerade kapital. Vidare bör ekonomiskt ansvar säkerställa för alla intressenter att 

företaget är lönsamt och pålitligt. Miljömässiga avseenden handlar om att styra 

verksamheten på ett sätt som värnar om miljön. Företag ska ha ett långsiktigt hållbart 

förhållningssätt som inte är skadligt för jorden. Det sociala ansvarstagandet berör 

välbefinnandet hos konsumenter, anställda, affärspartner, underleverantörer samt andra 

medborgare (Granqvist 2012). Företag kan utföra handlingar som dels minimerar negativ 

påverkan samt dels utföra handlingar vilka gynnar samhället (Grafström, Göthberg & 

Windell 2008). 

 

3.1.2 Vad CSR innebär för företag 

CSR är en del av ägarstyrningen. Företagets värdegrund och ansvarstagande mot 

intressenter bör utgöra en helhet som omfattas av huvudmän, styrelse, ledning samt 

anställda (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). Att arbeta med CSR i organisationer 

innebär att företag, utöver vad lagen kräver, integrerar ekonomiskt, miljömässigt och 

socialt ansvar inom verksamheten och i samverkan med intressenterna. Att integrera CSR 

i verksamheten handlar om att identifiera områden där företaget i möjligaste mån kan 

bidra till ett mer hållbart samhälle. Att arbeta med CSR betraktas idag både som en 

nödvändighet och självklarhet för företag för att bedriva en verksamhet som lever upp till 

de krav intressenterna ställer. Då CSR till viss del utförs för att tillfredsställa intressenter 

är det viktigt att arbetet rapporteras effektivt (Csrguiden.se 2015). Rapportering av CSR-

aktiviteter bör ha grund i företagets värdegrund och historia annars riskerar de att 

uppfattas som hycklande och skapa misstro istället för förtroende. För att få förtroende 

måste företag dels verka efter de lagar och regler som finns på marknaden, men även följa 

frivillig självreglering i överensstämmelse med samhällets normer. Företagets värdegrund 

har fått en allt större vikt i CSR-arbetet och är ofta första steget mot definierandet av ett 

företags CSR-strategi. Det utgör en plattform där företaget fastställer ett antal 

grundläggande värden som organisationen värderar högt och de flesta ställer upp på. 

Vidare används detta som stöd när man ska hantera problem med CSR (Borglund, De 

Geer & Hallvarsson 2009).  
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3.1.3 Riktlinjer och principer för CSR-arbete 

Det föreligger flertalet riktlinjer och principer för organisationers sociala ansvarstagande. 

Några av de med högst genomslagskraft är: OECD, IIRC samt Global Compact 

(Regeringen.se 2015). OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma 

rekommendationer utställda i samarbete mellan 42 regeringar. Riktlinjerna har funnits 

sedan år 1976 men revideras kontinuerligt. Dessa utgör inget juridiskt instrument utan ett 

frivilligt ansvarstagande. Syftet med riktlinjerna är att “säkerställa att de multinationella 

företagens verksamhet är i samklang med regeringens politik, att stärka 

förutsättningarna för ett ömsesidigt förtroende mellan företagen och de samhällen där de 

är verksamma, att bidra till att förbättra klimatet för utlandsinvesteringar och att 

förstärka företagens bidrag till hållbar utveckling.” (OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag s.4). IIRC handlar om att integrera CSR i rapporteringen. IIRC är 

en global sammanslutning av tillsynsmyndigheter, investerare, företag, 

standardiseringsorgan, redovisningsbranschen samt icke-statliga organisationer (IIRC 

2013). FN har utvecklat Global Compact 10 principer för företags ansvarstagande inom 

områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt anti-korruption för att uppnå 

samhällsomfattande samförstånd kring socialt ansvarstagande (Unglobalcompact.org 

2015). Riktlinjerna och principerna finns presenterade i bilaga 2. 

 

3.2 Intressentteorin  

Intressentteorin är en normativ teori om företagens sociala ansvar för att diktera vad ett 

företags roll bör vara (Smith 2003). Definitionen av en intressent är enligt Freeman 

(1984) någon som kan påverka eller påverkas av företagets beslut och företag bör 

frivilligt agera för att tillgodose behoven hos de mest betydande intressenterna. 

Intressenter kan delas in i två grupper: primära och sekundära. Primärgruppen har en 

direkt påverkan på och kontroll över företaget. Företagets framgång är beroende av dess 

förmåga att skapa värde främst för primära intressenter. Till dessa intressenter räknas 

aktieägare, investerare, leverantörer, kunder och anställda. Sekundärgruppen består av de 

intressenter som kan påverka eller påverkas i andra hand, dessa intressenter är inte 

inblandade i transaktioner direkt med företaget. De påverkas av företagets verksamhet, 

men har inte förmågan att påverka företagets fortlevnad. Till dessa räknas media och 
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andra intressentgrupper i samhället såsom miljöorganisationer (Clarkson 1995; 

Grafström, Göthberg & Windell 2008). Grafström, Göthberg och Windell (2008) anser 

dock att den sekundära intressenten media har varit och är en av de viktigaste 

intressenterna för att öka betydelsen av socialt ansvarstagande hos företag. Detta beror 

främst på den makt media har att skapa uppmärksamhet kring frågor i ämnet och det 

nyhetsintresse som finns i företags verksamheter. Medier har möjlighet att 

uppmärksamma händelser vilket leder till ökad medvetenhet hos intressenterna och ett 

växande krav på företag att utöva och rapportera socialt ansvarstagande (Grafström, 

Göthberg & Windell 2008).   

 

Enligt Phillips (2003) spelar intressentmodellen en viktig roll i skapandet av legitimitet 

inom ett företag. Han menar att det är viktigt att skapa förståelse för intressenternas 

identitet då detta är en kritisk förhållningspunkt eftersom olika intressenter i regel har 

varierande relationer till företaget, främst beroende av det samhälle de verkar i (Phillips 

2003). Det finns en tradition inom svensk management att se på företag i termer av en 

intressentmodell där ledningen hanterar intressentrelationer. Teorins föreställning om 

vikten att vårda relationer med sina intressenter är ett tankearv som svenska 

företagsledare till hög grad influerats av och bär med sig än idag (Borglund, De Geer & 

Hallvarsson 2009). Grafström, Göthberg och Windell (2008) beskriver två sätt på vilka 

företag kan arbeta med CSR i enlighet med intressentteorin. Det första är ett reaktivt 

förhållningssätt där företagen väljer att bemöta negativ kritik från intressenter och på så 

vis försöka rentvå sig själva och dess varumärke. Det andra förhållningssättet, vilket 

under senare tid växt sig allt större i tillämpningen, är det proaktiva. Företag som väljer 

att jobba proaktivt bemöter inte enbart kritik utan jobbar aktivt med att skapa förtroende 

och förebygga motgångar genom CSR-arbete. Enligt Moir (2001) förs vanligtvis en 

dialog mellan företaget och dess intressenter för att skapa förståelse om vad som bör 

inkluderas i hållbarhetsarbetet. Därigenom tas intressenter om hand och lugnas med 

efterfrågad information. 
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3.3 Aktieägarteorin 

Likt intressentteorin är aktieägarteorin en normativ teori om företagens sociala ansvar 

vilken dikterar vad ett företags roll bör vara (Smith 2003). Friedman (1970) ses som 

grundaren av aktieägarteorin. Han ansåg att organisationer inte har några moraliska 

obligationer eller socialt ansvar utöver att maximera den egna vinsten (Friedman 1970). 

Företagets ansvar och fokus ligger endast på att tillgodose aktieägarnas vinstintresse 

(Danielson, Heck & Shaffer 2008). Att investera kapital i aktiviteter som främjar 

miljömässiga och sociala aspekter, utöver lagens krav, betraktas utifrån ett 

aktieägarperspektiv som en extra skatt på företagens verksamhet. Det betraktas som en 

ytterligare kostnad för företaget (Grafström, Göthberg & Windell 2008). Aktieägarteorin 

har brett stöd i den akademiska finansvärlden och ses som en grundläggande byggsten i 

företagens finansiella teori. Teorin har dock kritiserats för att uppmuntra kortsiktigt 

tänkande och urskulda oetiskt beteende samtidigt som företagets övriga intressenter 

åsidosätts. Handlande vilket går tvärtemot CSR-teorins avsikt att skapa långsiktig 

hållbarhet som ska tillfredsställa samtliga intressenter (Danielson, Heck & Shaffer 2008). 

Vidare ses aktieägarteorin som ett hinder för CSR-engagemang då det sägs motverka 

företag från att ta hänsyn till åsikter från andra intressenter utöver aktieägarna (Smith & 

Rönnegard 2014). 

 

3.4 Legitimitetsteorin 

Legitimitet definieras enligt Suchman (1995) som en generaliserad uppfattning eller ett 

antagande att de handlingar som utförs av en aktör är önskvärda, korrekta, eller lämpliga 

inom ett socialt konstruerat system av normer, värderingar, övertygelser och definitioner. 

Vidare menar Suchman (1995) att legitimitetsarbetet vilar tungt på grunden av god 

informationsdelgivning. Gray, Kouhy och Lavers (1995) påstår att legitimitetsteorin är 

den mest vedertagna teorin för att förklara företags informationsdelgivanden gällande 

miljömässiga och sociala beteenden inom organisationen. Företag söker legitimitet 

genom att agera ansvarsfullt i linje med samhällets förväntningar, normer och värderingar 

och sedan rapportera ut detta till allmänheten (Johansen & Nielsen 2012). Eftersom 

förpliktelser och normer inom samhället förändras över tiden krävs ett aktivt arbete från 

företagens sida att ständigt demonstrera legitimiteten i deras handlingar. Detta görs oftast 



 
 

25 

genom CSR, vilket därigenom främst kan ses som en reaktion på aktiviteter inom 

företaget (Guthrie & Parker 1989).  

 

Legitimitet anses ofta vara en avgörande faktor till att företag väljer att jobba med CSR 

med förhoppningen att skapa både publicitet och inflytande (Moir 2001). Strävan efter att 

skapa legitimitet är ett grundmotiv för tillämpning av CSR. Ett aktivt CSR-arbete skapar 

positiva tongångar hos företagets intressenter vilket i sin tur kan leda till ökad omsättning 

(Bhattacharya & Sen 2004). Hopwood (2009) påstår att flertalet företag implementerar 

CSR-strategier i hopp om att minska antalet frågor från intressenter och skapa en högre 

legitimitet. Därigenom är det inte sagt att detta ökar intressenternas kunskap om 

företagets objektiv, aktiviteter, sociala- och miljömässiga påverkan utan Hopwood (2009) 

menar istället att detta är ett sätt för företagen att skydda sig från extern press. Enligt 

Johansen och Nielsen (2012) gör det växande legitimitetskravet i många fall CSR till en 

fråga om att tillhöra rätt föreningar och inneha rätt certifikat. Legitimitet skapas inte 

genom makt, istället är främsta målet att agera ansvarsfullt såsom samhället förväntar sig 

och därigenom skapa makt genom legitimitet. Enligt teorin bör företag undersöka 

samtliga former av rapportering gentemot intressenter för att försöka skapa legitimitet 

(Moir 2001).  

 

Företag kan enligt Lindblom (1994, refererad av Bansal & Hoffman 2012 fritt översatt 

s.450-451) anta fyra möjliga legitimitetsstrategier för att hantera allmänhetens 

påtryckningar: 

 

1. Informera intressenter om företagets avsikter för att stärka dess position i 

samhället. 

2. Försöka influera intressenters uppfattning gällande specifika (negativa) händelser 

utan att ändra det faktiska beteendet. 

3. Avleda uppmärksamhet från legitimitetshotande händelser genom att belysa 

positivare handlingar vilka inte nödvändigt måste vara relaterade. 

4. Försöka influera externa- eller intressenters förväntningar gällande företagets 

beteende. 
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3.5 Greenwashing 

Rapportering av CSR har fått en betydande roll i företags CSR-arbete. Flertalet företag 

beskylls dock för att hantera problemet strategiskt genom så kallad Greenwashing 

(Walker & Fang 2012). Problematiken med greenwashing anses vara att företag 

presenterar positiv information ur sitt sammanhang på ett sätt som kan vara vilseledande 

för individer och som saknar bakgrundsinformation om företagets fullständiga portfölj av 

aktiviteter. Greenwashing i grunden handlar om att vilseleda konsumenter och investerare 

genom att berätta sanningen, men inte hela sanningen (Lyon & Maxwell 2011). 

 

Trots att begreppet greenwashing främst för tankarna till miljöaspekter används uttrycket 

vedertaget även för informationsdelgivning av såväl sociala som ekonomiska 

ansvarsaspekter för företag. Greenwashing har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren, 

vilket medfört att företag kan dra sig för att rapportera genomfört CSR-arbete trots att det 

är legitimt. Detta för att undvika att dra till sig allt för mycket uppmärksamhet och då 

möjligtvis bli beskyllda för greenwashing. De som anser att företag bedriver 

greenwashing hänger ut dem i media och uppmuntrar konsumenter och samarbetspartners 

att undvika dem (Lyon & Maxwell 2011). Det föreligger en bred diskussion angående att 

för hög grad av rapportering av CSR-arbete kan ge en bild av att företagen försöker 

överkompensera för brist i faktiskt utfört arbete (Coombs & Holladay 2012; Bartlett & 

May 2014). Forskning visar att ju mer företag exponerar sina etiska och sociala 

ambitioner, desto mer sannolikt är det att de lockar kritisk uppmärksamhet från 

intressenter (Ashforth & Gibbs 1990; Vallentin 2001). 

 

3.6 Rapportering av CSR 

CSR-rapportering berör delgivning av företagsinitiativ inom sociala och miljömässiga 

frågor i företagssituationer och i interaktion med intressenter (Michelon 2011; Othman, 

Darus & Arshad 2011; Colleoni 2013). Rapportering av CSR utgör en kritisk del i 

processen att vårda företagets anseende och har en fundamental vikt för ett företags CSR-

arbete (Coombs & Holladay 2012). Rapporteringen ger investerare en inblick i företagets 

verksamhet samt möjlighet att avgöra risknivåer och bedöma framtida utsikter. Vidare 

skapar den en uppfattning om företaget och dess etik hos andra intressenter inför ett val 
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att ta anställning, bli kund, ägare eller leverantör (Borglund, De Geer & Hallvarsson 

2009).  

 

Nielsen och Thomsen publicerade 2007 en artikel om rapportering av CSR för sex danska 

företag. Syftet med studien var att analysera och diskutera vad organisationer informerar 

om och hur de kommunicerar det när de rapporterar Corporate Social Responsibility. Det 

väcker frågan huruvida organisationer rapporterar CSR konsekvent i termer av genrer, 

medier, retoriska strategier, etcetera. Analysen visar att årsredovisningar är mycket olika 

vad gäller å ena sidan ämnen å andra sidan dimensioner och diskurser som uttrycks i 

perspektiv, prioriteringar intressent, kontextuell information och ambitionsnivåer. Studien 

hävdar att företag verkar vara insvepta i olika konfigurationer av intresse som härrör från 

olika institutionella tillhörigheter, till exempel statliga och regionala institutioner samt 

frivilligorganisationer (Nielsen & Thomsen 2007). 

 

3.6.1 Rapporteringsstrategier för CSR 

Företag bör ständigt utreda hur och varför ett välutvecklat rapporteringssystem gentemot 

intressenter bör utformas för verksamheten. Denna kunskap är nödvändig för att 

kontinuerligt kunna rapportera relevant information till berörda intressenter (Nielsen & 

Thomsen 2007). CSR-rapportering kan enligt Coombs och Holladay (2012) utföras via 

tre strategier: Storskalig, Låg-profil eller Tredje-part stöd.  

3.6.1.1 Storskalig rapportering 

Det är viktigt att genom rapportering göra intressenter medvetna om företagets CSR-

arbete. Informationsdelgivningen kan dock bli för storskalig och skapa oönskade effekter 

genom att dra åt sig negativ uppmärksamhet istället för positiv. Informationen bör därför 

inte förekomma alltför ofta eller vara för framträdande (Coombs & Holladay 

2012).  Lägger företag ned mycket pengar samt allt för stor ansträngning kring sin 

rapportering finns en risk att det skapas en misstanke hos intressenterna om att företaget 

överkompenserar för brist i faktiskt CSR-arbete (Grafström, Göthberg & Windell 2008; 

Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009; Coombs & Holladay 2012).   
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3.6.1.2 Låg-profil-rapportering 

Coombs och Holladay (2012) menar att informationen bör hålla en låg informationsprofil 

och lägga mer fokus på fakta än på främjandet av företagets engagemang i CSR för att 

undvika allt för storskalig rapportering och den negativa kritik och uppmärksamhet som 

kan uppstå med den. Rapporteringsstrategierna bör inte heller kosta för mycket, då 

företag som är CSR-engagerade bör fokusera kostnaderna till aktiviteterna och inte 

rapporteringen i för hög grad. Likväl Villagra och Lopez (2013) diskuterar låg-profil 

informationsdelgivning i samband med CSR. Lågmälda kanaler och verktyg som 

hemsidor och årsredovisningar rekommenderas för att förmedla information. Låg-profil 

information definieras som diskreta meddelanden som generellt baseras på konkreta 

handlingar där stora uttalanden av företaget undviks.  

3.6.1.3 Tredje-part stöd 

Tredje-part stöd och bifall bidrar till att komplettera och förstärka CSR-rapporteringen 

från företag. Legitima tredjeparter överför sin trovärdighet till en organisation när de visar 

sitt stöd för företaget. Värdet av stöd är en funktion av relevant expertis och 

namnerkännande från det stödjande organet. Tredje-parts stöd kan vidare delas upp i 

direkt och indirekt stöd. Direkt stöd är uttalanden från den tredje parten. Dessa uttalanden 

kan utgöra citat från den tredje parten i företagets rapporter. Indirekt stöd inkluderar 

certifieringsetiketter och stödorganets namn. Etiketten verifierar företagets anspråk om 

sina CSR-aktiviteter i förhållande till denna certifieringsprocess (Coombs & Holladay 

2012). Du, Bhattacharya och Sen (2010) visar på att företags intressenter anser externa 

aktörers rapportering om CSR mer trovärdig än det företaget själva delger. 

 

Ett av de vanligaste tredje-parts stöden är ISO-certifikat. Internationella 

standardiseringsorganisationen, ISO, är ett internationellt standardiseringsorgan vilket 

utfärdar globalt accepterade standarder och certifieringar. Två vanligt förekommande 

standarder vilka företag genererar certifieringar igenom är ISO 9001 samt ISO 14001 

(ISO.org 2015a). ISO 9001 anger kriterier för kvalitetsledningssystem som företag 

oberoende av verksamhetsområde och storlek kan certifieras igenom. Standarden bygger 

på ett antal principer för kvalitetsstyrning med starkt kundfokus och ständiga 

förbättringar som mål (ISO.org 2015b). ISO 14001 förenklar inrättningen av ett 

effektiviserat miljöledningssystem och certifiering av detta. Även denna standard kan 
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användas av alla organisationer oberoende av verksamhet eller sektor. Tillämpning bör 

generera en säkerhet hos företaget om att dess ledning, anställda samt externa 

intressenters miljöpåverkan ständigt mäts och förbättras (ISO.org 2015c). 

 

3.6.2 Rapportering via årsredovisningar 

CSR-aktiviteter presenteras vanligtvis i årsredovisningar samt i hållbarhetsrapporter om 

dessa tillämpas (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). Det har dock blivit allt 

vanligare att integrera hållbarhetsinformationen i årsredovisningen. År 2008 integrerades 

endast fyra procent av hållbarhetsinformationen i årsredovisningen, motsvarande siffra 

för år 2013 var 51 procent (KPMG.com 2013). Årsredovisning sträcker sig idag bortom 

de finansiella aspekterna. Den bedöms typiskt som en kombination av i vilken 

utsträckning den uppfyller de syften som är, eller skulle kunna vara, varför den föreligger 

och omfattningen av oförutsedda konsekvenser av dess tillämpning. Årsredovisning ses i 

första hand som verktyg avsedd att stödja driften av ett företag (Deegan 2013).  

 

Informationen i årsredovisningar måste uppfylla två krav: överskådlighet och 

väsentlighet. Överskådlighet innebär att en årsredovisning ska vara överskådlig. Det ska 

vara möjligt även för en inom kunskapsområdet oskolad person att förstå och läsa 

redovisningsrapporten (ÅRL 1995:1554, kap. 2 § 2). Att rapporten ska vara väsentlig 

innebär att informationen vilken rapporteras ska vara central och grundläggande. Vilken 

information som anses väsentlig är kopplat till de personer som använder sig av 

företagets redovisning och huruvida informationen påverkar beslutsfattandet eller ej. Ett 

problem med upplysningar kopplade till CSR är det faktum att de är frivilliga och företag 

väljer att redovisa på väldigt olika sätt. Eftersom det för närvarande inte finns någon 

standard eller reglering gällande alla företag i Sverige kan det vara svårt att jämföra 

upplysningar mellan olika företag. Frivilliga upplysningar förekommer i varierande 

omfattning mellan företag. Börsnoterade företag lämnar ut mer frivillig information i 

deras årsredovisningar för att investerare ska uppfatta det mindre riskabelt att investera i 

företaget (Marton 2013). 

 

Kritiker av CSR poängterar att det kan finnas en avvikelse mellan vad som rapporteras 

och vad som genomförs och vissa ser delgivningen av CSR och relaterade koncept som 
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en ideologisk rörelse som syftar till att legitimera och befästa makt hos storföretag. Det är 

genom informationsdelgivningen som idéer accepteras eller förkastas; sanningen 

upptäckts inte och kan inte bestämmas (Inleh, Barlett & May 2011). 

3.6.2.1 Språkval i rapporter  

Språkvalet i årsredovisningsrapporter är ett viktigt verktyg för företag att påverka hur 

delgiven information uppfattas (Aerts 1994). Genom att använda positivt värdeladdade 

ord i rapporteringen skapar företag högre förtroende hos intressenterna. Vidare tenderar 

företag att återupprepa de positivt värdeladdade orden för att företaget ska associeras med 

dessa (Baghi, Rubaltelli & Tedeschi 2009). Rutherford (2005) kallar detta fenomen 

Pollyanna-effekten vilken innebär att en redovisningsberättelse innehåller fler positivt 

laddade ord än negativa. Vidare menar Hopwood (2009) att företag rapporterar mer kring 

aktuella mål och avsikter än faktiska aktiviteter och utförande. För att komma förbi detta 

föreslår Van Staden och Hooks (2007) samt Adams (2004) att företag bör rapportera 

omfattande och heltäckande genom att tillhandahålla information om deras mål och 

avsikter, handlingar samt efterföljande prestanda avseende olika CSR-frågor. Det är av 

vikt att presentera all information och inte endast positivt värdeladdad information.  

 

3.7 Förhållandet mellan CSR-rapportering och 

karaktäristika 

Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) menar på att företags informationsdelgivning 

och grad av öppenhet gälande CSR är beroende av flertalet företagskaraktäristiska 

variabler och egenskaper hos de som har påverkan på företagets styrning. Nedan 

presenteras de variabler vi, utifrån tidigare forskning, funnit av intresse att undersöka. 

 

3.7.1 CSR-rapportering och nettoomsättning 

Adams, Hill och Roberts (1998) menar på att företagsstorlek påverkar CSR-arbetets 

omfattning. Företag med hög omsättning lägger mer fokus på och redovisar fler sidor i 

dess årsredovisning kring CSR. Vidare nyttjar större företag, med hög omsättning, mer av 

samhällets resurser än mindre företag vilket leder till större uppmärksamhet och krav från 
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intressenter om ansvarsfullt företagande. Med hög grad av uppmärksamhet ökar kraven 

på socialt- och miljömässigt ansvarstagande. Nielsen och Thomsen (2007) stödjer 

antagandet att företag med hög omsättning har större CSR-engagemang än företag med 

lägre omsättning. CSR-arbete och rapportering är resurskrävande. CSR-aktiviteter medför 

kostnader för företag då de kräver utgifter för bland annat rapporteringsarbete, 

certifieringar, dyrare material och ändrade arbetssätt (Ho & Choi 2012). Ovanstående 

resonemang indikerar att hög omsättning och hög CSR-fokus korrelerar varför det är 

intressant att undersöka praktiskt huruvida graden av rapportering har ett samband med 

nettoomsättning.  

 

 Hypotes 1: Företag med högre nettoomsättning har högre CSR-tal än företag med 

lägre nettoomsättning. 

 

 

3.7.2 CSR-rapportering och branschtillhörighet  

Cowen, Ferreri och Parker (1987) samt Adams, Hill & Roberts (1998) anser att den 

bransch ett företag verkar i har betydande samband med vad de redovisar kring och hur 

mycket de engagera sig i CSR. De menar att företag inom konsument- och 

industribranschen har högt CSR-engagemang på grund av dess relativt höga 

miljöpåverkan. Almqvist et al. (2012) går vidare på detta antagande och menar på att 

företag som verkar i branscher som kan anklagas för att begå moraliska och/eller 

miljömässiga överträdelser leder utvecklingen av CSR. Dessa företag utsätts för högre 

mediaövervakning. Branscher med hög mediaövervakning rapporterar ut och arbetar med 

CSR-frågor i hög omfattning (Garcia-Sanchez, Cuadrado-Ballesteros & Sepulveda 2014). 

Branscher som vidare kan benämnas ”känsliga” ur en miljö och socialt ansvarstagande 

synvinkel utsätts för högre press av media och intressenter. Wilmshurst och Frost (2000) 

benämner bland annat Gruvdrift och råvaror, Olja och gas, Tillverkning, Konstruktion 

samt Mat och hushåll som ”känsliga” branscher vilka har ett stort CSR-engagemang. 

Adams, Hill & Roberts (1998) Visar på att företag inom råmaterial-, produktions- och 

tillverkningsbranschen redovisar mest om dess CSR-arbete. I kontrast redovisar företag 

inom tjänste-, återförsäljnings- och livsmedelsbranschen minst om dess sociala- och 

miljöpåverkan (Adams, Hill & Roberts 1998). Svenskhandel.se (2013) menar dock på att 
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Livsmedelsbranschen har högst CSR-engagemang och branscherna bygg/järn/färg/VVS 

samt media/böcker/kontorsmaterial är de med lägst CSR-engagemang. Vidare lägger 

likväl finansbranschen inte så stor fokus på CSR (Olsson 2009). 

 

Med grund i ovanstående resonemang kan det urskiljas att branschtillhörighet bör ha en 

påverkan på CSR-engagemang men att det föreligger viss otydlighet kring vilka 

branscher som dominerar inom CSR. Samtidigt går det att urskilja att trenderna har 

förändrats över tiden. Det är därav intressant att undersöka om de branscher vilka i 

tidigare forskning ansetts mer involverade i CSR-arbete även rapporterar mer 

kontinuerligt i sin årsredovisning än de som ansetts ha lägre engagemang. 

 

 Hypotes 2: Företag med branschtillhörighet: Olja & Gas, Industri, Sjukvård, 

Råvaror, Dagligvaror och Kraftförsörjning har högre CSR-tal än företag med 

branschtillhörighet: Teknologi, Konsumenttjänster, Telekommunikation och 

Finans. 

 

3.7.3 CSR-rapportering och medelålder i styrelse samt ledning 

Det finns ett flertal empiriska studier som studerat länken mellan ålder och miljömässiga 

attityder och beteende. Klineberg, McKeever och Rothenbach (1998) fann i sin studie att 

unga amerikaner var mer villiga än deras äldre kollegor att införa starkare regleringar 

gällande kontroll av utsläpp och växthusgaser samt tog risken gällande den globala 

uppvärmningen på större allvar. McAllister and Studlar (1999) granskade 

medlemsdeltagande inom australiensiska miljögrupper och fann att yngre medlemmar i 

högst grad värnade om det miljömässiga skyddet. Ciocirlan och Petterson (2012) 

diskuterar två huvudsakliga orsaker till den högre grad av miljömässig oro som studerats 

hos den yngre populationen. Den första anses vara ökad kunskap som finns hos yngre då 

de under största delen av sina liv matats med fakta om miljöproblem och ny forskning i 

ämnet. Utbildning och information kring klimatförändring och dess påverkan fick fäste 

först i slutet av 80-talet och vissa delar av den äldre generationen besitter enligt Ciocirlan 

och Petterson (2012) i viss mån inte samma kritiska syn på det miljömässiga läget världen 

befinner sig i. Vidare bedömer de att yngre människor i högre grad involverar sig i 
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klimatförändringsfrågor just för att de i en högre utsträckning sannolikt kommer beröras 

av dess antagna konsekvenser. Från ovanstående resonemang är det intressant att testa 

huruvida ålder är en egenskapsvariabel som påverkar graden av CSR-rapportering.  

 

 Hypotes 3: Företag med en yngre medelålder i styrelse samt ledning arbetar mer 

med frågor gällande CSR än de med en högre medelålder i styrelse samt ledning. 

 

3.7.4 CSR-rapportering och könsfördelning i styrelse samt ledning 

Ciocirlan och Petterson (2012) diskuterar länken mellan kön och de tidigare berörda 

miljömässiga attityderna. Kön är en variabel ofta använd för att förklara CSR-attityder, 

men enligt författarna riktas aldrig direkt fokus mot variabeln. Kvinnor tillämpar oftare 

än män en högre perception angående riskförhållanden och finner en större vilja att se till 

andras behövande. Dessa drag anser Ciocirlan och Petterson (2012) vara avgörande 

kvalitéer för individens inställning till grad av CSR inom företaget. 

 

Barkan (2004) menar att kvinnor till större del än män är benägna att oroa sig för miljön 

vi lever i. Vidare påvisade Zahran et al. (2006) att kvinnor i USA visade en större vilja att 

stödja arbetet kring förmodade klimatförändringar och forskningen för nya riktlinjer i 

ämnet än deras manliga likar. Enligt Mohai och Kershner (2002) var kvinnliga 

kongressmedlemmar mellan år 1981-1998 mer benägna än deras manliga kollegor att 

involvera sig i och stödja lagstiftning gällande miljömässiga angelägenheter. Detta 

resonemang gör det intressant att undersöka huruvida egenskapsvariabeln kön har en 

påverkan på graden av CSR-rapportering.   

 

 Hypotes 4: Företag med högre andel kvinnor i styrelse samt ledning tenderar att 

arbeta mer med CSR än de med en lägre andel kvinnor i styrelse samt ledning. 
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3.7.5 CSR-rapportering och ägarstruktur 

Mottagligheten för principerna om ansvarsfullt företagande kan skilja sig åt beroende av 

organisationers ägarstruktur. Familjeföretag har ett längre tidsperspektiv i sitt 

beslutsfattande vilket innebär att de kan lägga mer fokus vid långsiktiga satsningar och att 

de har starkare förutsättningar att engagera sig i aktiviteter de anser viktiga (Kappes & 

Schmid 2013). Granqvist (2012) menar att aktiviteter för att främja miljö och social 

hållbarhet är långsiktiga aktiviteter. Vidare får de sociala och miljömässiga aspekterna 

högre prioritet i familjeföretag då de värnar om att skapa ett sunt och hållbart företag för 

kommande generationer (Sharma & Sharma 2011). Resonemanget ovan skapar ett 

intresse att studera huruvida ägarstruktur har ett samband med graden av CSR-

rapportering.  

 

 

 Hypotes 5: Familjeägda företag har högre CSR-tal än icke familjeägda företag.  
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3.8 Sammanställning av den teoretiska referensramen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Sammanställning av den teoretiska referensramen  

 
Kapitlet börjar med en allmän beskrivning av konceptet CSR och utvecklingen av 

begreppet. Definitionen av CSR:s utveckling genom tiderna och dess betydelse samt vad 

de sociala-, ekonomiska- och miljömässiga dimensionerna innebär redogörs för. Hur CSR 

definieras och tolkas påverkar hur arbetet utförs och hur det rapporteras. Om en aktivitet 

faller utanför definitionen kan det exkluderas från rapporterna eller inte nämnas i 

anslutning till övriga aktiviteter vilka faller under CSR-aktiviteter. Vidare förklaras vad 

CSR-arbete innebär i företag samt ett antal riktlinjer och principer som påverkar CSR-

arbete och hur det rapporteras. Riktlinjerna och principerna uppdateras kontinuerligt för 

att anpassa sig efter den rådande förhållandet av CSR. Att rapportera CSR är en 

betydande aspekt av CSR-arbetet. Rapportering av CSR följer vanligtvis en av tre 

strategier: storskalig, låg-profil eller tredje-part. Det huvudsakliga verktyget för CSR-

rapportering är årsredovisningar. Vissa företag som rapporterar kan dock bli beskyllda för 

greenwashing. Greenwashing-teorin menar att företag tenderar att rapportera positiv 

CSR 

Definitioner 
Principer & 

riktlinjer 
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Rapportering av CSR 

Karaktäristika 

Greenwashing 

Aktieägar-

teorin 
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teorin 
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information ur sitt sammanhang på ett sätt som kan vara vilseledande för individer och 

som saknar bakgrundsinformation om företagets fullständiga portfölj av aktiviteter. 

Greenwashing kopplas samman med legitimitetsteorin då det är viktigt att rapportering 

skapar legitimitet för att motverka greenwashing. Legitimitetsteorin behandlar den 

legitimitet som företaget bör skapa i förhållandet till dess intressenter och menar att det 

krävs ett aktivt arbete från företagens sida för att ständigt demonstrera legitimiteten i 

genomförda handlingar. För att skapa legitimitet är det viktigt att ha en trovärdig 

rapportering av CSR gentemot intressenter. Rapporteringen skall vara utformad efter 

intressenternas behov och tåla deras granskning. Intressentteorin menar på att företag bör 

ta hänsyn till alla intressenters intressen. I kontrast säger aktieägarteorin att företag inte 

har ansvar utöver vinstmaximering för deras aktieägare. Både intressentteorin och 

aktieägarteorin är normativa teorier om företags sociala ansvar och påverkar företagens 

CSR-engagemang. Att ta hänsyn till alla intressenters intressen och arbeta med socialt 

ansvarstagande skapar legitimitet åt företag. Greenwashing-, legitimitets-, intressent- 

samt aktieägarteorin har alla påverkan på hur företag väljer att arbeta med CSR och hur 

de utformar sin rapportering med hänsyn till vilka intressenter företaget framförallt 

vänder sig till, hur stor omfattning rapporteringen ska ha och hur informationen ska 

formuleras och presenteras för att vara trovärdig, legitim samt motverka greenwshing.  

 

Från tidigare forskning kring samband mellan CSR och karaktäristika har fem hypoteser 

framställts vilka presenteras nedan. Dessa behandlar sambandet mellan rapportering av 

CSR och företagskaraktäristika samt egenskaper hos de som styr inom företaget. 

 

1. Företag med högre nettoomsättning har högre CSR-tal än företag med lägre 

nettoomsättning. 

2. Företag med branschtillhörighet: Olja & Gas, Industri, Sjukvård, Råvaror, 

Dagligvaror och Kraftförsörjning har högre CSR-tal än företag med 

branschtillhörighet: Teknologi, Konsumenttjänster, Telekommunikation och 

Finans. 

3. Företag med en yngre medelålder i styrelse samt ledning arbetar mer med frågor 

gällande CSR än de med en högre medelålder i styrelse samt ledning. 

4. Företag med högre andel kvinnor i styrelse samt ledning tenderar att arbeta mer 

med CSR än de med en lägre andel kvinnor i styrelse samt ledning. 

5. Familjeägda företag har högre CSR-tal än icke familjeägda företag.  
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4. Innehållsanalys - En fördjupning 

 

I följande kapitel presenteras tillvägagångssätt samt resultat av innehållsanalysen i 

årsredovisningar. Initialt presenteras vald CSR-definition, utformning och tolkning av 

innehållsanalysen. Därefter presenteras hur urvalet av svenska börsnoterade företag 

genomfördes och urvalet av 80 företag motiveras. Kapitlet avslutas med en redogörelse 

av innehållsanalysens resultat. 

 

I denna studie användes EU-kommissionens definition av CSR då den är aktuell, den 

uppdaterades 2011 på grund av förnyade insatser och samhällsförändringar. Vidare ville 

vi finna en bred definition då vi studerade årsredovisningar för 80 företag och ville beakta 

all information som presenterades kring CSR. EU-kommissionens tidigare definition av 

CSR var ”ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och 

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna” (KOM 

(2011) 681 s.4). Den nya definitionen lägger större vikt vid att skapa förutsättningar för 

hållbar tillväxt, ansvarsfullt företagande och varaktiga nya arbetstillfällen på medellång 

och lång sikt. Vidare betonar den vikten av att CSR ska integreras i det strategiska arbetet 

och bli en del av affärsverksamheten. Enligt EU kommissionen definieras CSR nu som 

“företagens ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället” (KOM 

(2011) 681 s.6). 

 

4.1 Utformning av innehållsanalys 

För denna studie har en innehållsanalys genomförts. Detta då det var det bästa verktyget 

för att analysera rapporteringen av CSR i årsredovisningar för olika börsnoterade svenska 

bolag och skapa ett CSR-tal. Innehållsanalysen analyserar CSR-rapportering med 

avseende på respektive företag och branschtillhörighet. Genom valet att utgå ifrån EU:s 

definition av CSR har en ansats som inte begränsat insamlingen av empirisk data för 

innehållsanalysen uppnåtts samtidigt som hänsyn tagits till om CSR-arbetet integrerats i 

det strategiska arbetet för att bli en del affärsverksamheten. 
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Formatet och kategoriseringarna för innehållsanalysen framställdes med hjälp av 

riktlinjer och principer för CSR samt studiens teoretiska referensram. Detta gör att 

innehållsanalysen klassificeras som kvantitativ (Eliasson 2013). För utförandet av 

innehållsanalysen togs en ordlista och graderingstabell fram. Detta för att inkludera både 

en frekvensanalys som fokuserar på kvantitet och en mer tolkande del som fokuserar på 

kvaliteten i rapporteringen. För ordlistan genomfördes en frekvensanalys av ord i 

årsredovisningarna för att studera rapporteringen av CSR och hur tydlig denna var. 

Frekvens indikerar på vikten av det studerade föremålet (Norhayati, Husin & Hooper 

2012). Språket i redovisningsrapporter är ett viktigt verktyg för hur företag rapporterar 

samt hur denna information uppfattas (Aerts 1994). För att ta fram de ord som använts i 

ordlistan studerades OECD-, IIRC- och Global Compact principerna för CSR, tidigare 

studier inom ämnet samt den teoretiska referensram som föreligger i studien. De ord som 

därefter valts ut till ordlistan grundar sig i frekvens och dess innebörd för CSR. För att 

inte få ett bortfall av data har ord med likartad innebörd inkluderats. För att erhålla dessa 

studerades den teoretiska referensramens användning av orden och synonymer söktes via 

synonymfunktion i ordbehandlingsprogrammet Word. Ordlistan presenteras i bilaga 4. 

 

För att undersöka graden av rapportering av CSR i de utvalda årsredovisningarna och hur 

den knyter an till verksamheten konstruerades en graderingstabell. Att utveckla en 

graderingstabell är en semi-objektiv metod då forskarna på förhand specificerat en lista 

med objekt och därefter granskat texten (Norhayati, Husin & Hooper 2012). För att skapa 

och sätta samman graderingstabellen användes riktlinjer och principer från OECD, IIRC 

och Global Compact samt några egenkonstruerade punkter vi ansåg betydande baserat på 

tidigare forskning och vald definition av CSR. Under utvecklingsstadiet av 

graderingstabellen studerades inledningsvis 5 slumpmässigt utvalda årsredovisningar. 

Detta för att bilda en uppfattning om hur CSR-rapportering utformades och för att 

säkerställa att graderingstabellen och dess innehåll var relevant samt applicerbart och 

möjligt att återkoppla. I bilaga 3 presenteras graderingstabellen och från vilka principer 

varje punkt härrör. De punkter som inte är kopplade till principerna specifikt är härledda 

från den teoretiska referensramen avsnitt 3.1 med underrubriker. H3: Del av 

Strategi/vision härrör från vald CSR-definition. Efter att ordlistan och graderingstabellen 

fastställdes bearbetades och poängsattes årsredovisningarna för de utvalda företagen. 
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Ovanstående riktlinjer och principer valdes då den svenska regeringen nämner dessa som 

viktiga för utvecklandet av en hållbar CSR-rapportering. Valet att i denna studie utesluta 

Global Reporting Initiative (GRI) principer som ofta anses betydande för rapportering av 

CSR baserades på den komplexitet vi upplevde att dessa principer hade. Om GRI 

inkluderats hade hänsyn krävts till fler och mer detaljerade aspekter och ett stort antal 

aktiviteter skulle behövts inkluderas. Graderingstabellen hade således blivit allt för 

omfattande för denna studies tidsram. Vidare finner vi att alla viktiga övergripande 

aspekter för att uppfylla studiens syfte inkluderats. 

 

Det finns ett flertal studier som tagit fram ett CSR-index tidigare: Gamerschlag, Möller 

och Verbeeten (2001) skapade ett index för graden av öppenhet kring CSR i 130 tyska 

börsnoterade företag baserat på GRIs riktlinjer. Dahlsrud (2008) tog fram ett index 

baserat på 37 CSR-definitioner för att studera hur CSR definieras i befintliga definitioner. 

Vidare använde han frekvensanalyser genom Google-sökningar för att se hur ofta dessa 

definitioner åberopades. Gjølberg (2009) genomförde en studie med syftet att undersöka 

vilka länder som är mest aktiva i tillämpningen av CSR och hur CSR-aktiviteter kan 

mätas. För att besvara syftet skapades ett CSR-index baserat på: The Global 100 Most 

Sustainable Corporations List, The World Business Council for Sustainable 

Development, KPMG Sustainability Reporting Survey, The Global Reporting Initiative 

samt ISO 14001. Ovanstående studier och dess utformning och tillvägagångssätt har 

funnits i åtanke vid skapandet av graderingstabellen i denna studie. Vi ville dock få in 

både kvantitet och kvalitet av rapporteringens information för att särskilja denna studie 

från tidigare och få en djupgående innehållsanalys för rapportering av CSR. 

 

4.1.1 Kritik mot innehållsanalys 

Problematik som kan uppkomma vid genomförandet av innehållsanalys är att 

kodningsschemat är fel utformat. Den personliga inverkan hos en ovan användare av 

innehållsanalys kan påverka utformningen av analysen då olika människor kan lägga 

större vikt vid samt väga in olika betydelser i studerade data (Potter & Levine-

Donnerstein 1999). För att minimera den personliga inverkan och skapa en så pass hög 

tillförlitlighet som möjligt har litteratur studerats och tidigare forskning i ämnet granskats. 
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Detta ställningstagande har varit till hjälp vid konstruerandet av kodningsmallen och gett 

ett så korrekt resultat som möjligt samt ökat tillförlitligheten. 

 

En utav de största riskerna vid genomförandet av en mänsklig innehållsanalys är att 

kodaren tappar fokus och blir ouppmärksam på grund av trötthet (Potter & Levine-

Donnerstein 1999). Vi har arbetat med ett stort datamaterial och det har varit många 

årsredovisningar att gå igenom så risken för detta är därför möjlig i denna studie. Risken 

minimerades genom gemensam granskning och kodning av årsredovisningar. Vid 

gemensamt arbete fanns utrymme för diskussion och överläggning för att skapa en så 

konsekvent poängsättning som möjligt. Vidare har arbetet fördelats över en längre 

tidsperiod för att motverka trötthet och bristande fokus. Ytterligare kritik mot 

innehållsanalys är att den endast kan uttala sig om textens manifesta innebörd, dess 

omedelbara betydelse; underliggande information kan därför gå förlorad (Østbye, 

Knapskog, Helland & Larsen 2004). Denna kritik möttes upp genom tillämpning av två 

olika analysformer inom innehållsanalytisk metod.  

 

4.2 Tolkning av innehållsanalys 

Det empiriska datamaterialet tolkades genom innehållsanalys. För att genomföra 

tolkningen av innehållsanalysen utvecklades en kodningsmall genom framtagen ordlista 

och graderingstabell. Vidare summerades ett CSR-tal.  

 

4.2.1 Utförande av kodning  

Ordlistan mäter frekvensen av ord med koppling till CSR. För att få en så korrekt och 

rättvis poängsättning som möjligt behövde ordlistans poäng vara representativ för 

rapportens storlek. Totalt antal ord ställdes mot antal CSR-ord. Totalt antal ord för varje 

studerad årsredovisning togs fram genom att konvertera respektive PDF-fil för 

årsredovisningarna till ett Word-dokument där funktionen antal ord finns tillgänglig. 

Poängen för ordlistan är därmed en procentsats av totalt antal ord i rapporterna. Ordlistan 

finns presenterad i bilaga 4. 
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För finansbranschen gjordes valet att modifiera antalet sökträffar för ordet risk då detta 

ord kan kopplas till en stor del av branschens verksamhet utan att ha en direkt koppling 

till CSR. Detta gjordes för att skapa en så korrekt och jämförbar bild som möjligt. För 

Handelsbanken fick vi exempelvis 902 träffar på ordet risk. Efter en snabb genomsökning 

kunde det konstateras att majoriteten av dessa träffar var kopplade till företagets 

verksamhet. En uppskattning gjordes att riskhantering för företaget grovt skattat utgjorde 

en femtedel av sökträffarna. Detta antagande stärktes då Rezidor Hotel, vilka har en 

rapport av liknande omfattning, genererade 107 träffar på ordet risk. Vidare har vi valt att 

exkludera ordet sjuk* för verksamheter inom sjukvårdsbranschen då detta härrör till 

verksamheten och inte till de anställdas förhållanden. 

 

För framtagandet av graderingstabellen strukturerades de presenterade CSR-riktlinjerna 

och principerna in i kategorier med avseende på aktivitet. Aktiviteterna kodades efter 

vilken CSR-dimension de tillhörde. I tabell 1 nedan presenteras ett exempel på CSR-

aktivitet och poängsättning i graderingstabellen. Graderingstabellen med CSR-aktiviteter 

och deras innebörd finns presenterad i sin helhet i bilaga 3. 

 

CSR-aktivitet Ingår, 2p Ingår till viss del, 1p Ingår inte, 0p 
Aktiviteter i 

samhället 

Handelsbanken: 

Lämnar bidrag till 

ekonomisk forskning 

(1), samarbetar med 

ECPAT mot 

barnsexhandel (2), 

Tekniksprånget (3) 

samt 

Finanskoalitionen mot 

barnpornografi (4) och 

stöttar projektet Ung 

Privatekonomi för 

främjandet av 

ekonomisk kunskap 

bland unga i samhället 

(5). 

Rezidor Hotel:  

Är huvudpartner 

för Youth Career 

Initiative (YCI) (1).  

Samlade efter tyfonen 

Haiyan in pengar till 

drabbade, bland annat 

deras kollegor (2). 

Hemtex:  

Vi finner inte att 

Hemtex rapporterar 

att de utför arbete som 

främjar aktiviteter för 

social utveckling i 

samhället. 

Tabell 1 Poängsättningsexempel för graderingstabell  

 

Vilket framkommer i tabell 1 sträcker sig poängsättningen från noll till två. Förelåg ingen 

information för den aktuella kategorin i graderingstabellen erhöll företag noll poäng. 

Rapporterade företaget om aktuell kategori, men endast till viss del och/eller i relation till 
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andra företag rapporterade mindre information eller om färre aktiviteter tilldelades 

företaget en poäng. Rapporterade företaget om alla delar av aktuell kategori och/eller i 

förhållande till övriga rapporter mer information eller om fler aktiviteter tilldelades två 

poäng. Hade företagen en separat hållbarhetsredovisning erhöll de 2 poäng för denna. 

Detta då vi valde att bortse från att granska hållbarhetsrapporter och risk då fanns att 

information kunde gå förlorad för resterande punkter. Fanns ingen separat 

hållbarhetsredovisning tilldelas 0 poäng på denna punkt. 

 

4.3 Val av företag 

Då denna studie grundar sig på empirisk information hämtad från årsredovisningar är 

endast börsnoterade företag studerade. Svenska börsnoterade företag måste enligt ÅRL 

Kap. 1 § 1 (SFS 1995:1554) och Bokföringslagen Kap. 6  § 1 (SFS 1999:1078) årligen 

upprätta och publicera årsredovisningar för allmänheten vilket ger en hög grad av 

transparens. För populationen börsnoterade företag studerades Stockholmsbörsens large-, 

mid- och small cap. Stockholmsbörsen ägs av OMX AB och är en del av Nordiska Börs 

varumärke (Nasdaqomxnordic.com 2015). Stockholmsbörsen valdes då studies syfte var 

att studera svenska företag.   

 

4.3.1 Stratifierat urval 

Studiens båda steg representeras av samma urval. Då vald population innehåller olika 

egenskaper eller karaktärsdrag som bör finnas representerade och uppvisa en 

proportionell representation i urvalet tillämpades en stratifierad urvalsteknik. Stratifierad 

urvalsteknik säkerställer att urvalet i stort uppvisar samma fördelning som populationen i 

relation till valda stratifieringskriterium (Bryman & Bell 2013). Populationen i denna 

studie innefattar de tio branschgrupperna olja & gas, industri, sjukvård, råvaror, 

dagligvaror, kraftförsörjning, teknologi, konsumenttjänster, telekommunikation samt 

finans vilka vidare delades in i två strata efter vald stratifieringsvariabel: de branscher 

som enligt hypotes 2 (se s.32) bör ha ett högt CSR-tal samt de som bör ha ett lågt. Det 

stratum vilket inkluderar de branscher som enligt hypotes 2 bör ha ett högt CSR-tal 

innefattar 161 enheter. Vidare innefattar det stratum med branscher som bör ha ett lågt 

CSR-tal 107 enheter. Därefter drogs i denna studie totalt 80 företag genom ett obundet 

http://sv.wikipedia.org/wiki/OMX_AB
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slumpmässigt urval. Ett slumpmässigt urval skapar en liten kopia av populationen. Detta 

innebär, med stor sannolikhet, att det som gäller för urvalet gäller för övriga enheter inom 

populationen (Esaiasson 2012). Från den stratifierade urvalsramen gjordes ett 

slumpmässigt urval med hjälp av dataprogrammet Excel för varje stratum. 

 

För att skapa en proportionell allokering av det totala urvalet drogs 60 procent av 

enheterna ur det större stratumet respektive 40 procent ur det mindre. Detta skapade ett 

stratifierat urval där varje enhet i de båda stratumen hade samma chans att bli vald samt 

korrekt speglar den totala populationen (Dahmström 2011). Det är ytterst svårt för ett 

urval att skapa en exakt replika av en hel population. Därav ger analysresultaten i 

undantagsfall exakt samma som en analys av hela populationen (Edling & Hedström 

2003). Trots denna vetskap har vi valt att endast granska ett urval av 80 enheter. Beslutet 

baserades på den tidsram vi har att förhålla oss till och storleken bekräftades även som 

godtagbar av en lektor i statistik vid Linnéuniversitetet, Peter Karlsson.  

 

Enligt Dahmström (2011) samt den statistiker vi diskuterat urval med bör minsta antal 

undersökta enheter inte understiga 30 för undersökningsvariabeln. Detta för att det ska 

vara möjligt att göra en normalfördelningskurva, vilket är en nödvändighet för att 

genomföra meningsfulla statistiska analyser. Med detta stärks valet att plocka 48 

respektive 32 enheter ur varje stratum. För att undvika översättningsfel och få en starkare 

jämförelsegrund valde vi att betrakta de årsredovisningar vilka endast fanns presenterade 

på engelska som bortfall. Bortfallen förekom endast för det första stratumet och ersattes 

med nya slumpmässigt utvalda företag för att stratumstorlekarna inte skulle påverkas. 

Däremot försvann branschtillhörigheten Olja & gas från urvalet då det företag som 

representerade branschen i det slumpmässiga urvalet endast presenterade sin 

årsredovisning på engelska. Inget företag med branschtillhörighet Olja & gas kom med i 

det andra slumpmässiga urvalet som utfördes för att ersätta bortfallen. Urvalet presenteras 

i sin helhet i bilaga 1.1.  



 
 

44 

4.4 Presentation av resultat 

Under 4.4 Presentation av resultat presenteras en sammanställning av resultaten för 

innehållsanalysen. Presentationen av resultaten är upplagd med avseende på företag och 

företagskaraktäristikan bransch. Först diskuteras resultaten av genomförd 

ordfrekvensanalys för att sedan behandla resultaten från graderingstabellen. De tre 

dimensionerna analyseras initialt separat för att därefter sammanställas i en enhetlig 

jämförelse. Poängen för graderingstabellen och ordlistan finns presenterad i bilaga 5 

respektive 6. 

 

4.4.1 Ekonomi 

Frekvensen av CSR-ord med hänsyn till dimensionen ekonomi indikerar att branschen 

Sjukvård lade störst vikt vid och rapporterade tydligast om sitt CSR-arbete med detta. 

Den bransch som lade minst vikt vid rapporteringen av CSR-relaterade ord inom den 

ekonomiska dimensionen var Finans (se tabell 8, s.51). De flesta branscher uppvisade en 

relativt jämn spridning av poängen för den ekonomiska dimensionen utan att inneha 

några uppenbara outliers. Ett undantagsfall var Sanitec som särskilde sig med markant 

högre andel ord än resterande företag inom branschen Industri samt även uppvisade högst 

andel ord för dimensionen inom hela urvalet. 

 

CSR-dimension Högst antal träffar Lägst antal träffar 

Ekonomi Utveckling 

Risk 

Lönsam* 

Välgörenhet 

CSR 

Tabell 2 Ordlista: Ekonomi - Antal träffar per CSR-dimension 

 

Tabell 2 illustrerar CSR-ord med högst respektive lägst förekomst inom den ekonomiska 

dimensionen. De ord som förekom mest frekvent var i följande ordning utveckling, risk 

samt lönsam* inklusive relaterade ord. Steget till nästkommande ord är enligt resultatet i 

bilaga 6 markant. Tabell 2 illustrerar även att välgörenhet samt CSR inklusive relaterade 

ord fick påfallande lägst antal träffar i förhållande till övriga ord inom dimensionen. Valet 

att enbart inkludera två ord för lägsta frekvens gjordes då steget till nästkommande ord 

var stort.  
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Vidare diskuteras graderingstabellens resultat. Medelpoängen i graderingstabellen hos de 

olika branschindelningarna för dimensionen ekonomi indikerade på en spridd 

rapportering av dimensionen. Detta konstaterades då de olika branscherna uppvisade en 

spridning av medelpoäng från 2,00 till 8,00 där majoriteten av branscherna dock hamnade 

inom poängspannet 3,31 till 5,00. Vid närmare granskning av företagen inom urvalet 

visade det sig att de flesta företag antingen rapporterade mycket eller nästan obefintligt 

vilket i sin tur skapade ett medelvärde däremellan inom de olika branscherna. Ohotat 

högst medelpoäng fick Kraftförsörjning med sina 8 poäng, därefter kom Råvaror som 

fick ett medel på 5 poäng, Lägst poäng uppvisade Telekommunikation som endast fick 2 

poäng (se tabell 9, s.52). 

 

CSR-dimension Högst fokus Lägst fokus 

Ekonomi Utveckling 

Tillväxt 

Korruption 

Investeringar 

Tabell 3 Graderingstabell: Ekonomi - Fokus för CSR-aktiviteter 

 

Den ekonomiska dimensionen uppvisade spridning av kategorierna för graderingstabellen 

inom dimensionen för det totala urvalet. Tabell 3 illustrerar de kategorier vilka fått högst 

respektive lägst fokus från resultatet av graderingstabellen. E1: Utveckling diskuterades 

av majoriteten av företagen medan E4: Korruption endast rapporterades hos närmare 

hälften. Alla företag måste bedriva någon form av utvecklingsarbete för att överleva 

långsiktigt och de flesta är medvetna om och rapporterar att denna utveckling måste ske 

hållbart. Rapporteringen berör utveckling av infrastruktur, miljövänliga högkvalitativa 

och säkra produkter, innovativa lösningar, satsningar på FoU samt utveckling av 

produkter och tjänster tillsammans med kunden för att aktivt bidra till en miljöriktig och 

lönsam affär. De företag vilka diskuterade korruption rapporterade att de hade policys för 

hantering av och nolltolerans för korruption och mutor samt i vissa fall hur dessa var 

utformade. Resterande företag rapporterade inte hur de påverkas av eller hanterar 

korruption. Företag med stark rapportering om korruptionspolicys fanns representerade 

inom alla branscher förutom Telekommunikation. 
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4.4.2 Miljö 

Frekvensen av CSR-ord med hänsyn till dimensionen miljö indikerar att branschen 

Råvaror lade störst vikt och rapporterade tydligast om sitt CSR-arbete med detta. Den 

bransch som lade minst vikt vid rapporteringen av dimensionen för miljömässigt 

ansvarstagande var Telekommunikation. Vidare utmärker sig Sjukvård som den bransch 

vilken lade relativt lite fokus på miljö i förhållande till övriga dimensioner. Poäng för de 

enskilda branscherna redovisas som ett medeltal och kan därmed påverkas av outliers. 

För branschen Industri kan ett mönster att antingen rapportera förhållandevis mycket i 

kontrast till att nästan inte rapportera något uppvisas vilket skapar ett medelvärde som 

inte fullt speglar verkligheten. Högst andel CSR-ord inom dimensionen för 

Industribranschen uppvisade Atlas Copco med 1,71 %, lägst antal ord uppvisade ABB 

med 0,19 % (se bilaga 6). En spridning med sådan omfattning påvisades inte i någon 

annan bransch. Dessa två företag representerade även högsta respektive lägsta andel ord 

för miljödimensionen totalt sett inom urvalet. 

 

CSR-dimension Högst antal träffar Lägst antal träffar 

Miljö Risk 

Ansvar 

Miljö* 

CSR 

Klimat* 

Grön* 

Tabell 4 Ordlista: Miljö - Antal träffar per CSR-dimension 

 

Tabell 4 illustrerar CSR-ord med högst respektive lägst förekomst inom 

miljödimensionen. De ord som förekom mest frekvent var i följande ordning risk, ansvar 

samt miljö* inklusive relaterade ord. Risk särskiljer sig starkt från resterande ord genom 

högre antal träffar än nästkommande två ord. Skillnaden mellan efterföljande två ord är 

inte lika påtaglig, men steget till nästkommande ord inom dimensionen är stort. Tabell 4 

illustrerar även att CSR, klimat* samt grön* inklusive relaterade ord fick lägst antal 

träffar i förhållande till övriga ord inom dimensionen. Dessa tre ord hade en låg spridning 

av antal träffar mellan sig. Se bilaga 6 för detaljerad data. 

 

Vidare diskuteras graderingstabellens resultat. Även medelpoängen i graderingstabellen 

hos de olika branschindelningarna för dimensionen miljö indikerar precis som för 

densamma inom ekonomi på en spridd rapportering av dimensionen. De olika 
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branscherna visade på en total medelpoäng från 0 till 8. Även i detta fall visade det sig 

vid närmare granskning att företagen i de flesta fall antingen rapporterade mycket eller 

nästan obefintligt vilket skapade ett medelvärde däremellan. Råvaror utmärkte sig dock 

från urvalet med sin jämt höga poäng på dimensionen vilket i sin tur skapade den näst 

högst mätta medelpoängen på 6,50. Högst poäng för dimensionen miljö fanns dock inom 

branschen Kraftförsörjning med en total på 8 poäng. Lägsta poäng med en total på 0 

uppvisades av Telekommunikation där ingen rapportering kring miljö som kopplats till 

graderingstabellen förekom. Se tabell 9, s.52.  

 

CSR-dimension Högst fokus Lägst fokus 

Miljö Utsläppskontroll 

Kontroll 

Miljövänlig teknik 

Miljöcertifikat 

Tabell 5 Graderingstabell: Miljö - Fokus för CSR-aktiviteter 

 
Spridning av poängen inom miljödimensionens kategorier för det totala urvalet i 

graderingstabellen var relativt svagt. Tabell 5 illustrerar de kategorier vilka fått högst 

respektive lägst fokus från resultatet av graderingstabellen. Den kategorin med högst 

poäng för urvalet var M1: Utsläppskontroll med en poäng på 88 och den med lägst var 

M3: Miljövänlig teknik med 69 poäng. Flertalet företag hade utsläppsmål vilka de 

arbetade med att uppnå genom bland annat smarta transporter och transportavtal som 

minimerade utsläpp samt effektivisering av produktion. De flesta företag vilka inte hade 

direkt utsläppspåverkan genom exempelvis produktion och leverans rapporterade att de 

bedrev åtgärder för att minska energiförbrukningen inom företaget genom att till exempel 

minimera tjänsteresor samt använda energisnål belysning. De företag vilka genererade 

högst poäng för miljövänlig teknik låg inom råvaru-, sjukvårds-, industri-, 

kraftförsörjnings-, teknologi-, konsumenttjänst- samt dagligvarubranschen. De företag 

som rapporterade om miljövänlig teknik nämnde bland annat reningsteknik, teknik som 

minskar användandet av fossila bränslen, fiberteknik, laddnings teknik för eldrivna 

fordon samt teknik för generering av förnybar energi och effektivisering av 

kraftöverföring. 
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4.4.3 Socialt ansvar 

Frekvensen av CSR-ord indikerar på att branschen Sjukvård lade störst vikt vid och 

rapporterade tydligast om sitt CSR-arbete med hänsyn till dimensionen socialt ansvar. 

Den bransch som lade minst vikt vid rapporteringen av dimensionen för socialt 

ansvarstagande var även här Telekommunikation dock nu i sällskap av Finans på samma 

låga andel ord. De flesta branscher uppvisade en spridning av poängen för den sociala 

dimensionen utan att inneha några uppenbara outliers. Se tabell 8, s.51. 

Industribranschen utmärker sig dock genom att ha en jämt spridning med två outliers för 

Atlas Copco och Sanitec inom den sociala dimensionen. Sanitec innehade även högsta 

andel ord inom det totala urvalet för rapportering av socialt ansvar. 

 

CSR-dimension Högst antal träffar Lägst antal träffar 

Socialt ansvar  Utveckling 

Intressent 

Risk 

Välgörenhet 

CSR 

Korrupt* 

Tabell 6 Ordlista: Socialt - Antal träffar per CSR-dimension 

 

Tabell 6 illustrerar CSR-ord med högst respektive lägst förekomst inom sociala 

dimensionen. De ord som förekom mest frekvent var i följande ordning utveckling, 

intressent samt risk inklusive relaterade ord. Steget till nästkommande ord är enligt 

resultatet i bilaga 6 markant. Tabell 6 illustrerar även att välgörenhet, CSR samt korrupt* 

inklusive relaterade ord fick lägst antal träffar i förhållande till övriga ord inom 

dimensionen.  

 

Vidare diskuteras graderingstabellens resultat. För den sociala dimensionen inom 

graderingstabellen hamnade 6 av 9 branscher på en medelpoäng inom spannet 5,92 till 

7,50. Kraftförsörjning utmärkte sig genom att rapportera mest med en poäng på 10. 

Vidare var de branscher som utmärkte sig genom att rapportera mindre 

Telekommunikation och Teknologi vilka fick en medelpoängen på 3,00 respektive 3,90. 

Se tabell 9, s.52. 

 

Ett klart mönster för den enskilda dimensionen socialt ansvar inom graderingstabellen var 

att i princip alla företag uppvisade högst poäng på rapportering för denna. En liten men 

förhållandevis obetydlig avvikelse från mönstret kunde utläsas inom branschgrupperna 
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Industri samt Teknologi där ett fåtal företag istället lagt större fokus på rapportering 

gällande någon utav de andra dimensionerna. Detta kan dock vara beroende av att socialt 

ansvar representeras av fler kategorier än övriga dimensioner. Om hänsyn tas till antal 

kategorier får socialt ansvar lägst total medelpoäng vilket illustreras i tabell 12, s.54. 

 

CSR-dimension Högst fokus Lägst fokus 

Socialt ansvar Anställda  

Samarbetspartners 

Välgörenhet 

Aktiviteter i samhället 

Tabell 7 Graderingstabell: Socialt - Fokus för CSR-aktiviteter 

 

Högst poäng och därmed högst fokus för det totala urvalet på graderingstabellens sociala 

dimension fick S1: Anställda följt av S7: Samarbetspartners på andra plats. Lägst poäng 

och fokus fick S5: Välgörenhet följt av S6: Aktiviteter i samhället. Detta illustereras i 

tabell 7. Geveko (industri), Allenex (sjukvård), eWork Scandinavia (industri) samt Aspiro 

(teknologi) var de enda företag som inte diskuterade arbetsmiljö och utveckling för de 

anställda. Resterande företag diskuterade att nöjda och trygga medarbetare är en viktig 

faktor och att de erbjuder utbildning och utveckling för sina anställda för att upprätthålla 

rätt kompetens för företaget och dess framtid.  Vidare utförde de flesta företag kontroller 

av sina samarbetspartner för att säkerställa att de arbetade utefter samma principer som 

dem själva. Ett flertal hade som krav att deras leverantörer skulle inneha någon form utav 

certifiering och uppförandekod för att säkerställa sitt ansvarstagande. Endast 18 företag 

rapporterade att de bedrev välgörenhetsarbete. Detta bestod av ekonomiskt stöd till och 

engagemang i olika hjälporganisationer runt om i världen. För aktiviteter i samhället var 

det däremot 33 företag som uppvisade engagemang i sin årsredovisning. De flesta 

aktiviteter bestod av sport- och aktivitetsarrangemang samt engagemang i samarbete med 

utbildningsinstitutioner. Företagen tenderar därmed att engagera sig i och rapportera mer 

om bidrag som påverkar det samhälle de verkar i. 

 

4.4.4 De tre dimensionerna sammankopplade 

De flesta företag inom urvalet presenterade separata avsnitt för socialt och miljömässigt 

ansvarstagande. Några integrerade dock informationen mer spritt i rapporten och hade 

inte en tydlig uppdelning och begränsning av denna. Ett fåtal företag presenterade endast 
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informationen under en kort underrubrik eller i en not. Informationen var då bristfällig 

och gav en bild av att det inte fanns något socialt ansvar eller miljötänk inom företaget. 

Totalt 19 företag särskilde sig dock genom att varken presentera ett specificerat avsnitt 

eller ha låtit CSR-information genomsyra rapporterna. Dessa tilldelades noll poäng på 

helhetsbild (se bilaga 5). Företagen fanns representerade inom industri-, sjukvårds-, 

teknologi-, telekommunikation-, finans- samt konsumentbranschen. Vidare redogjorde de 

flesta företag för sitt ekonomiska ansvarstagande i form av tillväxt, värdeökning och 

utveckling i deras vision och/eller strategi. Ungefär hälften av de studerade företagen, 34 

stycken, integrerade socialt ansvarstagande i vision och/eller strategi. Majoriteten av 

dessa behandlade anställda och deras kompetens samt arbetsmiljö. Hennes & Mauritz 

(konsumenttjänster), Corem Property Group (finans), Skanska (industri), ASSA ABLOY 

(industri) samt Atlas Copco (industri) integrerade miljömässigt ansvarstagande i sin 

vision och/eller strategi. De ämnen som främst behandlades var hållbarhet samt att 

utveckla företaget med minsta möjliga påverkan på miljön. Vidare uppvisade 67 procent 

av de studerade företagen tredje-part stöd i rapporterna i form av certifieringar inom 

området av CSR. Mest förekommande var ISO 14001 miljö och ISO 9001 kvalitet. Ett 

tiotal företag hänvisade även i årsredovisningen till att de följde vissa riktlinjer och 

principer för CSR. Vanligast förekommande var de tio principerna för FN:s Global 

Compact. 

 

Samtliga branscher vilka förväntades ha ett högt CSR-tal enligt hypotes 2 (se s.32), 

förutom Kraftförsörjning uppvisade högre andel träffar på ordlistans alla respektive 

dimensioner. Kraftförsörjning representeras dock enbart av ett företag i detta urval vilket 

kan ha påverkat utfallet inom denna bransch. Industribranschen hade högst total andel 

träffar på ordlistan och därmed tydligast och mest frekvent rapportering av CSR för alla 

dimensioner sammankopplade. I kontrast hade Telekommunikationsbranschen lägst 

ordfrekvens och minst påtaglig rapportering av de tre CSR-dimensionerna. Generellt 

uppvisade alla branscher lägst ordfrekvenspoäng inom miljödimensionen. Skillnaden 

mellan dimensionerna ekonomi och socialt ansvar är inte lika påtaglig men det finns en 

klar tendens till att företag rapporterar mest om sitt sociala ansvar för CSR. Viktigt att 

poängtera är dock att dimensionen ekonomi var representerad av färre antal ord i 

ordlistan. Det CSR-ord som förekom mest frekvent i urvalet var O22: Utveckling med 

relaterade ord inkluderat. Det ord som förekom minst frekvent var O23: Välgörenhet med 
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relaterade ord inkluderat. Tabell 8 illustrerar de olika branschernas frekvens av CSR-ord 

uppdelat på de tre dimensionerna. Mer detaljerad data återfinns i bilaga 7. 

 

Tabell 8 Frekvens av andel CSR-ord fördelat på branschtillhörighet  

 

Även vid sammanställandet av poängen för de olika dimensionerna i graderingstabellen 

visade de branscher vilka förväntades ha ett högt CSR-tal upp högst poäng. 

Branschtillhörigheten Råvaror visade återigen upp ett högt medelvärde för alla tre CSR-

dimensionerna med en total på 19 poäng. I detta fall var dock poängen för 

Kraftförsörjning det högsta med en poängtotal på 26. Lägst medelpoäng fanns att finna 

hos branschtillhörigheten Telekommunikation med 5 poäng samt Teknologi med ett 

medeltal på 9 poäng. 

 

Generellt sett visade resultatet av graderingstabellen att de flesta branschindelningar 

uppvisade en förhållandevis jämn fördelning av rapportering mellan dimensionerna. En 

avvikelse från detta mönster kunde dock uttydas inom branscherna Konsumenttjänster, 

Finans och Sjukvård där högt fokus lagts på socialt ansvar i förhållande till 

dimensionerna miljö och ekonomi. Denna avvikelse var starkast inom Konsumenttjänster, 

men kunde noteras inom alla tre ovan nämnda branscherna. Tabell 9 illustrerar den totala 

graderingstabellpoängen för respektive bransch uppdelat på de tre dimensionerna. Mer 

detaljerad data återfinns i bilaga 7. 

 

Indust Sjukv Råv Dagligv Kraftf Tekno Konstj Telek Finans

Ekonomi 1,31% 1,46% 1,20% 1,16% 1,07% 1,24% 1,12% 1,02% 0,97%

Miljö 0,68% 0,56% 0,83% 0,58% 0,68% 0,47% 0,57% 0,31% 0,52%

Socialt ansvar 1,39% 1,69% 1,39% 1,36% 1,31% 1,43% 1,28% 1,15% 1,15%
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Tabell 9 Poäng i graderingstabell fördelat på branschtillhörighet 

 

Fördelningen mellan de tre dimensionerna var relativt jämn för de olika företagen inom 

urvalet. Miljö fick dock något högre medelpoäng med hänsyn till antal kategorier i 

graderingstabellen på 79,2 poäng följt av ekonomi på 76,7 och därefter socialt ansvar på 

68,1. Togs ingen hänsyn till antal kategorier erhöll den sociala dimensionen markant 

högre medelpoäng per företag följt av miljö och sist ekonomi. Skillnaden mellan den 

ekonomiska och den miljömässiga dimensionen var inte så påtaglig. Den kategori som 

fick högst totalpoäng för urvalet var S1: Anställda med en poäng på 125 och lägst poäng 

fick S5: Välgörenhet med en poäng på 29 vilket överensstämmer med poängfördelningen 

från ordlistan. 

 

 
Tabell 10 Ordlista: Medeltal CSR-ord per dimension 

Indust Sjukv Råv Dagligv Kraftf Tekno Konstj Telek Finans

Socialt ansvar 5,59 6,15 7,50 7,44 10,00 3,90 7,00 3,00 5,92

Miljö 4,76 4,00 6,50 4,89 8,00 2,40 2,50 0,00 3,31

Ekonomi 4,19 3,62 5,00 4,56 8,00 3,00 3,50 2,00 3,31
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Tabell 10 illustrerar ett medeltal för den procentuella andelen CSR-ord per dimension i 

granskade årsredovisningar härlett från data i bilaga 6. Ord klassificerade som socialt 

ansvar förekommer mest frekvent i rapporteringen. Värt att uppmärksamma är skillnaden 

i antal ord vilka representerar varje enskild dimension. Ekonomi är kopplat till 8 ord, 

miljö till 12 ord och socialt ansvar till 16 ord. Trots att den miljömässiga dimensionen 

representeras av fler ord än den ekonomiska så uppvisar den ekonomiska dimensionen en 

markant högre procentuell frekvens i det studerade urvalet. Socialt ansvar uppvisade 

högst ordfrekvens men skillnaden mellan den ekonomiska och sociala dimensionen är 

dock inte lika påtaglig.  

 

 
Tabell 11 Graderingstabell: Fördelning mellan CSR-dimensioner utan hänsyn 

 

Tabell 11 illustrerar fördelningen mellan dimensionerna för rapportering av CSR utan 

hänsyn till antal kategorier för respektive dimension härlett från data i bilaga 5. Socialt 

ansvar uppvisar en betydande högre grad av rapportering än övriga dimensioner. Inga 

företag uppvisade en totalpoäng på noll inom den sociala dimensionen. Skillnaden mellan 

miljö och ekonomi är inte lika påtaglig. 
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Tabell 12 Graderingstabell: Fördelning mellan CSR-dimensioner med hänsyn 

 

Tabell 12 illustrerar fördelningen mellan dimensionerna för rapporteringen av CSR med 

hänsyn till antal kategorier härlett från data i bilaga 5. Socialt ansvar är här betydande 

lägre än övriga vilket kan härledas från att dimensionen innefattar tre fler kategorier än 

övriga. Detta anser vi dock inte ger en rättvis fördelning då socialt ansvar delats upp i ett 

större antal kategorier på grund av att fler riktlinjer och principer behandlar dimensionen 

och därmed speglar var fokus ligger. Dimensionen för miljö uppvisar fortfarande en 

något högre grad av rapportering än den ekonomiska. 

 

Studiens första steg, innehållsanalysen tyder på att CSR utgör en central del av företagens 

verksamhet med rådande utvecklingsfokus i rapportering. Nästa avsnitt behandlar 

studiens andra steg vilket vidare undersöker företagens CSR-engagemang i förhållande 

till företagskaraktäristika och egenskaper hos de som styr.  
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5. Statistisk undersökning - Samband 
mellan CSR och karaktäristika 

 

I detta kapitel presenteras utförandet av de statistiska undersökningar som genomförts 

via fem hypoteser. Vidare presenteras resultatet och styrkan i de testade sambanden 

mellan rapportering av CSR och företagskaraktäristika samt egenskaper hos de som styr.

 

För att uppfylla studiens syfte behövdes ett mått på CSR-rapportering utvecklas. Vi valde 

att definiera detta mått som CSR-tal. Vid genomförandet av hypotestesterna summerades 

ett enskilt CSR-tal för varje företag. För att framställa talet adderades poängen från 

graderingstabellen med poängen från ordlistan. Ordlistans procenttal multiplicerades med 

tusen för att erhålla en poängfördelning vilken i högre grad påvisade skillnaderna mellan 

företagen och därmed kunde underlätta jämförelser. Vi valde att summera ett enskilt 

CSR-tal vid hypotestesterna för att underlätta jämförelse och genomförande. CSR-talet 

för respektive undersökt företag presenteras i bilaga 1. 

 

5.1 Statistiska tester 

Statistik är en metod för att beskriva verkligheten och testa hypoteser (Esaiasson 2012). 

Vi har tidigare kunskaper inom statistikprogrammet SPSS, men för att säkra 

tillvägagångssättet för analyser av hypoteserna har boken SPSS steg för steg (Wahlgren 

2012) samt webbsidan SPSS-Akuten (2015) använts som stöd. Tidigare erfarenhet av 

statistikprogrammet Stata fanns ej. En enklare genomgång av programmet och relevanta 

tester erhölls av tidigare nämnda statistiker. 

 

Tre olika statistiska analyser har i denna studie utförts efter utställda hypotesers karaktär. 

För hypotes 1: Företag med högre nettoomsättning har högre CSR-tal än företag med 

lägre nettoomsättning, hypotes 3: Företag med en yngre medelålder i styrelse samt 

ledning arbetar mer med frågor gällande CSR än de med en högre medelålder i styrelse 

samt ledning samt hypotes 4: Företag med högre andel kvinnor i styrelse samt ledning 

tenderar att arbeta mer med CSR än de med en lägre andel kvinnor i styrelse samt 
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ledning genomfördes enkel linjär regressionsanalys. Linjär regressionsanalys används för 

att undersöka om ett förhållande mellan en oberoende och en beroende variabel 

föreligger. Syftet med analysen är att finna en linje vilken sammanfattar sambandet 

mellan de undersökta variablerna på ett så bra sätt som möjligt (Edling & Hedström 

2003).  

 

I tvärsnittsstudier är det vanligt förekommande att heteroskedasticitet föreligger vilket 

innebär att feltermerna inte är konstanta. Detta leder till att standardfelet blir felaktigt i 

analysen vid linjär regression. För att undersöka om heteroskedasticitet förelåg för 

variablerna i denna studie togs först ett spridningsdiagram fram för varje enskild hypotes 

för att studera om ett mönster kunde urskiljas eller ej. För att homoskedasticitet ska 

föreligga ska punkterna vara spridda längs diagrammets X-axel (Holme & Solvang 1997; 

Gujarati & Porter 2009). Därefter genomfördes två ytterligare tester i statistikprogrammet 

Stata: White’s General Test for Heteroskedasticity samt Breusch-Pagan. Breusch-Pagan 

testar nollhypotesen, att standardfelen är konstanta jämfört med alternativet samt att alla 

standardfel är multipla funktioner av en eller flera variabler. White’s test inkluderar fler 

former av heteroskedasticitet. Nollhypotesen för testet är att homoskedasticitet föreligger. 

Båda testerna genererar ett chi2-värde vilket ställs mot valt kritiskt signifikansvärde som 

beräknas efter antalet frihetsgrader vilka uppskattas utefter antalet rader och kolumner i 

tabellen med berörd data. Frihetsgraderna korrigerar för brister i data som kan hänföras 

till stickprovets storlek. Överstiger det kritiska värdet chi2-värdet accepteras 

nollhypoteserna och homoskedasticitet föreligger. För denna studie bygger berörda tester 

på en frihetsgrad samt en signifikansnivå på 95 procentenheter vilket ger ett kritiskt värde 

på 3,84 (Gujarati & Porter 2009). 

 

För variablerna medelålder och andel kvinnor finns en begränsad fast intervallgräns. För 

variabeln nettoomsättning finns däremot inget maxvärde, värdet kan här skilja sig 

markant mellan företag och skapa outliers vilka försvårar tolkning av data. För att justera 

för snedfördelning transformerades i denna studie variabeln nettoomsättning till en 

naturlig logaritm (ln). Detta tillvägagångssätt skapar en högre tillförlitlighet i testet då det 

genererar en variabel som är mer normalfördelad där en procentuell ökning/minskning 

ger en absolut ökning/minskning i beroende variabeln (Gujarati & Porter 2009).  
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För att undersöka om linjär regression vidare var genomförbar för vederbörande 

hypoteser undersöktes normalfördelningen. Alla hypoteser uppvisade normalfördelning 

vid genomförandet av en Normal Q-Q plot vilken visar på variansen av variablerna. För 

att erhålla korrekt resultat vid en regression behöver variablerna vara normalfördelade 

(Anderson, Sweeney, Williams, Freeman & Shoesmith 2010). Avslutningsvis 

genomfördes en multipel regressionsanalys för att undersöka förhållandet mellan de tre 

oberoende variablerna och det beroende CSR-talet. 

 

För hypotes 2: Företag med branschtillhörighet: Olja & Gas, Industri, Sjukvård, 

Råvaror, Dagligvaror och Kraftförsörjning har högre CSR-tal än företag med 

branschtillhörighet: Teknologi, Konsumenttjänster, Telekommunikation och Finans, 

utfördes ett ensidigt hypotestest då de är kategorivariabler med två utfall och då vi från 

undersökt teori och tidigare forskning fått en stark indikation på hur situationen såg ut 

(Gujarati & Porter 2009). Ett ensidigt hypotestest syftar till att undersöka om det råder 

någon skillnad mellan två skattningar och innebär att en mothypotes enbart har ett värde 

på nollhypotesens ena sida (Anderson et al. 2010). Korrelationsanalys genomfördes för 

att undersöka signifikansnivån samt Pearson Correlation och då stärka analysen om det 

förelåg samband eller ej och för att få fram riktningen av sambandet mellan de undersökta 

indelningarna av variablerna. Skillnaden mellan kategorierna i denna studie illustreras i 

stapeldiagram. 

 

Hypotes 5: Familjeägda företag har högre CSR-tal än icke familjeägda, har ett urval 

vilket är skilt från resterande hypoteser. De familjeföretag som undersökts utöver det 

primära urvalet presenteras i bilaga 1.2. Då familjeföretag är en begränsad grupp inom 

populationen genomfördes en totalundersökning. En totalundersökning inkluderar alla 

relevanta analysenheter i en undersökning. Totalurval är det bästa urvalet från en 

generaliserings synvinkel (Esaiasson 2012). Det totala urvalet av familjeföretag har med 

hypotestestet ställts mot den primära urvalsgruppen exkluderat de som var familjeföretag. 

Antal familjeföretag i populationen var vid urvalet 11 stycken. Den primära 

urvalsgruppen exkluderat familjeföretag blev 74 stycken företag.  Då sex företag av de 

som listats som familjeföretag tidigare valts ut i urvalsgruppen om 80 företag fick dessa 

exkluderas och ett nytt genomsnittligt CSR-tal kalkyleras. För att kunna förkasta eller 

acceptera hypotesen användes One-sample T-test för att undersöka huruvida 

medelvärdena för CSR-talet skiljer sig signifikant från varandra mellan familjeägda 
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företag och övrigt urval. One-sample T-test valdes då hypotesen grundar sig i en 

totalundersökning och att vi hade det sanna medelvärdet av CSR-talet för familjeföretag i 

populationen. 

5.1.1 Variabeldefinition  

Vid regression där orsak-verkan samband analyseras måste de oberoende och beroende 

variablerna definieras. I denna studie är CSR-talet den beroende variabeln och de 

variabler tillhörande hypoteserna vilka presenteras nedan är de oberoende variablerna. En 

beroende variabel utgörs av den variabel som påverkas och den oberoende är den som 

påverkar (Edling & Hedström 2003). 

 

Nettoomsättning: Avser företagets totala försäljning under ett redovisningsår och 

definieras som summan av försäljningsintäkter av varor och tjänster med avdrag för 

lämnade rabatter, moms och annan skatt direkt knuten till försäljningen (Ax, Johansson & 

Kullvén 2011). Den angivna posten nettoomsättning i årsredovisningarna har studerats i 

denna studie.  

 

Bransch: Branscher har delats in efter Industry Classification Benchmark (ICB) då OMX 

följer denna branschindelning. Indelningen ser ut som följande: Olja & gas, Råvaror, 

Industri, Dagligvaror, Sjukvård, Konsumenttjänster, Telekommunikation, 

Kraftförsörjning, Finans samt Teknologi. 

 

Ålder: Medelåldern i ledning och styrelse. Medelåldern räknades ut genom en summering 

av åldern på varje styrelsemedlem samt personer i ledningen dividerat med antal 

medlemmar i dessa. Åldern på medlemmarna fanns presenterad i årsredovisningarna.  

 

Könsfördelning: Andel kvinnor i företagets styrelse och ledning. Könen kvinna och man 

har använts som variabler i denna studie. Medelåldern inom detta urval har beräknats 

utifrån information i årsredovisningarna med hänsyn till könsfördelningen på valda 

positioner och presenteras i en procentsats där totalt antal kvinnor i varje företag 

dividerats med totalt antal personer i styrelse och ledning. 

 

Ägarstruktur: Familjeföretag definieras i denna studie som företag där familjen innehar 

störst andel av rösterna samt aktierna. 
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5.1.2 Tolkning av resultat 

Vid en enkel regressionsanalys är R², Signifikans och Beta betydande värden. R² är ett 

mått på determinationskoefficienten, vilket innebär hur bra regressionen passar, hur starkt 

sambandet är. Ju närmre R²-värdet är 1 desto starkare är regressionen och desto bättre är 

verkligheten förklarad av modellen (Gujarati & Porter 2009). Signifikans ger en 

indikation på om den framräknade förklaringsnivån är betydande eller ej. I denna studie 

har en betydande nivå på <0,05 valts; detta motsvarar ett Z-värde på 1.96. Ett 

signifikansvärde på 0,05 innebär att ett signifikant utfall är säkerställt till 95 procent 

(Anderson et al. 2010). För det ensidiga hypotestestet i denna studie är korrelationen 

signifikant på 0,01-nivån vilket innebär att ett signifikant utfall är säkerställt till 99 

procent. Valet att till detta test ha en betydande nivå på 0,01 gjordes för att uppnå en så 

säker skattning som möjligt på ensidigt hypotestest.  

 

Vidare erhålls ett beta-värde vid en linjär regressionsanalys. Om beta-värdet är skilt från 

noll föreligger en statistisk signifikant relation mellan två variabler. Om beta-värdet 

däremot är lika med, eller nära noll finns inte tillräckligt med bevis för att påvisa att ett 

signifikant förhållande föreligger (Andersson et al. 2010).  

 

5.2 Presentation av resultat  

Under 5.2 Presentation av resultat presenteras de resultat vilka genererats genom valda 

hypotestester i SPSS och Stata. Testerna redogörs för i den ordning hypoteserna tidigare 

presenterats. Avslutningsvis sammankopplades hypotes 1, 3 samt 4 i en multipel 

regression som tagit hänsyn till de olika variablerna i förhållande till varandra. 
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5.2.1 CSR-rapportering och nettoomsättning 

Hypotes 1: Företag med högre nettoomsättning har högre CSR-tal än företag med lägre 

nettoomsättning accepteras med förhållning till att sambandet är svagt.  

 

 

 

Tabell 13 Spridningsdiagram, hypotes 1 

 

Tabell 13 illustrerar spridningen av företag i förhållandet mellan dess CSR-tal och 

nettoomsättning. Förhållandet mellan variablerna visas genom en linjär funktion som 

passats till urvalets karaktär, funktionen visar på R²-värdet vilket analyserats under Tabell 

20: Model summary. Största delen av urvalet finns representerade vid lågt X-värde, vilket 

beror på att spridningen av nettoomsättningen för undersökta företag är låg. Det finns 

endast ett fåtal företag som särskiljer sig med markant högre nettoomsättning. Urvalets 

placering längs Y-axeln är mer varierande och påvisar en större spridning längs 

axeln.  Större delen av urvalet finns dock inom spannet 20 till 45 på skalan för CSR-talet. 

Att urvalet uppvisar en centrering innebär en risk gällande att heteroskedasticitet 

föreligger. För att vidare undersöka om så är fallet utfördes fortsatta undersökningar och 

tabell 14 genererades.  
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Tabell 14 Spridningsdiagram, Heteroskedasticitet hypotes 1  

 

Tabell 14 framställdes för att vidare undersöka risken för heteroskedasticitet. Ett 

spridningsdiagram där residualerna fördelades efter de förväntade värdena för hela 

regressionen genererades och spridningen av residualerna visade i detta fall på ett tydligt 

mönster. Spridningsdiagram av de standardiserade residualerna mot det förväntade värdet 

ska ha ett slumpmässigt mönster. Från mönstret där ett antal observationer låg långt ifrån 

resterande uppfattades en snedfördelning. Ett mönster likt det uppkomna skapar klarare 

belägg för att heteroskedasticitet föreligger. För att vidare testa variabeln nettoomsättning 

genomförandes därför en transformering av variabeln till den naturliga logaritmen för att 

nå en fördelning närmare normalfördelning. Därefter genomfördes Breusch-Pagan (tabell 

15) samt White’s test (tabell 16) och vi kunde nu konstatera att Chi2-värdet från båda 

dessa tester understeg det kritiska signifikansvärdet på 3,84 och att homoskedasticitet 

därmed förelåg. 
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Tabell 15 Breusch-Pagan test, hypotes 1 

   Tabell 16 White’s test, hypotes 1 

 

 

Tabell 17 Förhållande icke-transformerad och transformerad variabel, hypotes 1 

 

Tabell 17 visar på en icke-linjär transformation som genomförts med hjälp av den 

naturliga logaritmen (ln). Här visas förhållandet mellan den gamla (icke-transformerade) 

och den nya (transformerade) variabeln nettoomsättning i ett spridningsdiagram. Tabell 

17 illustrerar logaritmtransformationens verkan, hur den pressat ihop de högre värdena 

och skapat en mer normalfördelad variabel för att motverka heteroskedasticitet. 

White’s test 

Source Chi2 df p 

Heteroskedasticity 

Skewness 

Kurtosis 

1,10 

2,31 

0,87 

2 

1 

1 

0,5756 

0,1283 

0,3517 

Total 4,28 4 0,3688 

Breusch-Pagan 

Chi2 0,99 

Prob > Chi2 0,3209 
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Tabell 18 Normalfördelning, hypotes 1 

 

För att en linjär regression ska vara genomförbar måste variablerna uppvisa 

normalfördelning. Detta testas i tabell 18 efter att den naturliga logaritmen för 

nettoomsättning genererats. Att företagen är centrerade längs en diagonal linje visar på 

normalfördelning och möjliggör för fortsatt regressionsanalys. 

 

Correlations 
 

CSR-tal ln_nettoms 

CSR-tal Pearson Correlation 1 ,289
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,009 

N 80 80 

ln_nettooms Pearson Correlation ,289
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,009 
 

N 80 80 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 19 Korrelation, hypotes 1 

 

Tabell 19 visar på sambandet mellan CSR-tal och naturliga logaritmen av 

nettoomsättning. För att kunna studera korrelationsvärdet måste det uppvisas signifikans. 

Signifikansvärdet får inte överstiga 0,05 för att korrelationen ska vara statistiskt 

säkerställd (Anderson et al. 2010). Värdet 0,009 är betydande lägre än vald 

signifikansnivå vilket visar på hög tillförlitlighet. Då statistisk säkerhet är fastställt kan 
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korrelationskoefficienten, i detta fall Pearson Correlation, studeras. Värdet 0,289 påvisar 

positiv korrelation vilket innebär att höga värden på den ena variabeln är kopplade till 

höga värden på den andra variabeln. Vidare visar koefficientens värde att korrelationen är 

relativt svag, sambandet mellan variablerna är vagt och det föreligger i detta fall inte ett 

perfekt linjärt samband då observationerna är mer utspridda kring linjen. Korrelationen 

visar dock inte på kausalitet och det går därför inte att säga att CSR-talet är högt på grund 

av att nettoomsättningen är det. För att vidare testa sambandet utfördes linjär regression. 

Regressionsanalys går ut på att anpassa ett linjärt samband där y inte enbart förklaras utav 

x, utan även påverkas av en slumpmässig variation (Anderson et al. 2010).  

 

Model Summaryb 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

,289
a
 ,084 ,072 10,89606 

a. Predictors: (Constant), Ln_nettooms (MSek) 

b. Dependent Variable: CSR-tal 

Tabell 20 Model summary, hypotes 1 

 

I tabell 20 är det värdet för R Square som är av intresse. Vi ser här ett värde på 0,084 

vilket stärker analysen av korrelationen. Värdet betyder att 8,4 procent av variationen för 

beroende variabeln kan förklaras av den oberoende. Det låga värdet visar på en svag 

regression och därmed förklarar inte modellen verkligheten till fullo.  

 

  Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 95,0% 

Confidence 

Interval for B 

B Std. Error Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) 27,125 3,644 
 

7,443 ,000 19,869 34,379 

ln_Nettooms 

(MSek) 

8,601E-5 ,476 ,289 2,667 ,009 ,322 2,217 

a. Dependent Variable: CSR-tal 

Tabell 21 Koefficienter, hypotes 1 

 

I tabell 21 är två värden av vikt att studera, Unstandardized Coefficients - B och 

Standardized Coefficients - Beta. B-koefficienten visar på den effekt en stegvis ökning 

eller minskning på den oberoende variabeln har på beroende variabeln. Signifikansen 

0,009 understiger vald signifikansnivå vilket innebär att koefficienten är tillförlitlig. B-

koefficienten har ett positivt värde på 0,00008601, en ökning av den oberoende variabeln 
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innebär en liten men säkerställd ökning av beroende variabeln. Sambandets styrka har 

erhållits via R Square i tabell 20 varför främst riktningen på sambandet är av intresse här. 

Beta-värdet är likställt med korrelationskoefficientens värde och visar på svagt samband.  

Avslutningsvis kan vi från ovanstående analyser visa på att det finns ett samband mellan 

CSR-tal och nettoomsättning men att detta samband är svagt och kan vara beroende av 

vårt urval. Hypotes 1, att företag med en högre nettoomsättning har högre CSR-tal än 

företag med lägre nettoomsättning, accepteras dock med förhållning till att sambandet är 

svagt.  

 

5.2.2 CSR-rapportering och branschtillhörighet 

Hypotes 2: Företag med branschtillhörighet: Olja & Gas, Industri, Sjukvård, Råvaror, 

Dagligvaror och Kraftförsörjning har högre CSR-tal än företag med branschtillhörighet: 

Teknologi, Konsumenttjänster, Telekommunikation och Finans. Hypotesen accepteras 

med förhållning till att sambandet är relativt svagt. 

 

Correlations 
 

CSR-tal Bransch-tillhörighet 

CSR-tal Pearson Correlation 1 -,352
**

 

Sig. (1-tailed) 
 

,001 

N 80 80 

Branschtillhörighet Pearson Correlation -,352
**

 1 

Sig. (1-tailed) ,001 
 

N 80 80 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

Tabell 22 Korrelation, hypotes 2 

 

Tabell 22 visar på sambandet mellan CSR-tal och branschtillhörighet i vald 

branschindelning. Signifikansvärdet för ensidigt test får inte överstiga 0,01 för att 

korrelationen ska vara statistiskt säkerställd (Anderson et al. 2010). Värdet 0,001 är 

betydande lägre än vald signifikansnivå vilket visar på hög tillförlitlighet. Då statistisk 

säkerhet är fastställt kan korrelationskoefficienten, i detta fall Pearson Correlation, 

studeras. Värdet -0,352 visar på att negativ korrelation föreligger vilket innebär att höga 

värden på den ena variabeln kopplas samman med låga värden på den andra variabeln. 

Vidare visar koefficientens värde att korrelationen är relativt svag. Sambandet mellan 
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variablerna är vagt. Det föreligger inte ett perfekt linjärt samband utan observationerna är 

mer spridda kring linjen.  

 

Tabell 23 Stapeldiagram, hypotes 2 

 

Tabell 23 illustrerar fördelningen av urvalet utifrån grupperade branschtillhörigheter i 

relation till CSR-tal. Frequency representerar antalet företag. Kolumn 1 representerar de 

branscher som klassificerats med ett förväntat högt CSR-tal: Olja & Gas, Industri, 

Sjukvård, Råvaror, Dagligvaror samt Kraftförsörjning och kolumn 2 de branscherna med 

förväntat lågt CSR-tal: Teknologi, Konsumenttjänster, Telekommunikation samt Finans. 

Vi kan utifrån denna bild utläsa att företag i kolumn 1 drar mot högre CSR-tal medan 

kolumn 2 visar en förskjutning mot lägre. Detta styrker korrelationsanalysen och visar på 

att ett samband föreligger men att det är relativt svagt. Hypotes 2 accepteras. Företag med 

branschtillhörighet: Olja & Gas, Industri, Sjukvård, Råvaror, Dagligvaror och 

Kraftförsörjning har högre CSR-tal än företag med branschtillhörighet: Teknologi, 

Konsumenttjänster, Telekommunikation och Finans. 
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5.2.3 CSR-rapportering och medelålder i styrelse samt ledning 

Hypotes 3: Företag med en yngre medelålder i styrelse samt ledning arbetar mer med 

frågor gällande CSR än de med en högre medelålder i styrelse samt ledning. Hypotesen 

accepteras, men med förhållning till att sambandet är svagt. 

 

 

Tabell 24 Spridningsdiagram, hypotes 3 

 

 

 

 

 

Tabell 25 Breusch-Pagan test, hypotes 3 

   Tabell 26 White’s test, hypotes 3 

 

Tabell 24 illustrerar spridning av företag i förhållandet mellan dess CSR-tal och 

medelålder i styrelsen samt ledningen. Förhållandet mellan variablerna visas genom en 

linjär funktion som passats till urvalets karaktär, funktionen visar på R²-värdet vilket 

analyserats under Tabell 29: Model summary. Vi finner att företagen är spridda längs X-

axeln utan påtagligt mönster vilket innebär att homoskedasticitet troligtvis föreligger. För 

att vidare undersöka om så var fallet genomfördes Breusch-Pagan (tabell 25) och White’s 

White’s test 

Source Chi2 df p 

Heteroskedasticity 

Skewness 

Kurtosis 

2,10 

0,90 

0,34 

2 

1 

1 

0,3493 

0,3419 

0,5577 

Total 3,35 4 0,5010 

Breusch-Pagan 

Chi2 1,81 

Prob > Chi2 0,1781 
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test (tabell 26). Vi kunde konstatera att Chi2-värdet från båda testerna understeg valt 

kritiskt signifikansvärde på 3,84 och att homoskedasticitet därmed förelåg. För att vidare 

undersöka om linjär regression var möjlig att genomföra granskades variablernas 

normalfördelning i tabell 27. 

 

Tabell 27 Normalfördelning, hypotes 3 

 

I tabell 27 kan det urskiljas att största delen av företagen ligger centrerade längs 

normalfördelningskurvan. Att variablerna är normalfördelade möjliggör för 

genomförandet av linjärt regressionstest. 

 

Correlations 
 

CSR-tal Medelålder 

CSR-tal Pearson Correlation 1 ,260
*
 

Sig. (2-tailed) 
 

,020 

N 80 80 

Medelålder Pearson Correlation ,260
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,020 
 

N 80 80 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tabell 28 Korrelation, hypotes 3 
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Tabell 28 behandlar korrelationen mellan CSR-tal och medelålder. För att studera 

korrelationsvärdet måste signifikans uppvisas. Signifikansvärdet får inte överstiga 0,05 

för att korrelationen ska vara statistiskt säkerställd (Anderson et al. 2010). Värdet 0,020 

är betydande lägre än vald signifikansnivå vilket visar på hög tillförlitlighet Då statistisk 

säkerhet är fastställt kan korrelationskoefficienten, i detta fall Pearson Correlation, 

studeras. Värdet 0,260 visar på positiv korrelation. Vidare visar koefficientens värde att 

korrelationen är relativt svag. Det föreligger inte ett perfekt linjärt samband utan 

observationerna är mer spridda kring linjen. För att vidare testa sambandet utfördes linjär 

regression. 

 

 

Model Summaryb 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

,260
a
 ,068 ,056 10,98959 

a. Predictors: (Constant), Medelålder 

b. Dependent Variable: CSR-tal 

Tabell 29 Model summary, hypotes 3 

 

För tabell 29 är värdet på R Square av intresse. Ett värde på 0,068 stärker analysen av 

korrelationen. Värdet betyder att 6,8 procent av variationen för beroende variabeln kan 

förklaras av de oberoende. Det låga värdet visar på svag regression och därmed förklarar 

inte modellen verkligheten till fullo. 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -11,136 19,949 
 

-,558 ,578 

Medelålder ,873 ,367 ,260 2,382 ,020 

a. Dependent Variable: CSR-tal 

Tabell 30 Koefficienter, hypotes 3 

 

För tabell 30 är två värden av vikt att studera, Unstandardized Coefficients - B och 

Standardized Coefficients - Beta. B-koefficienten visar effekten en stegvis ökning eller 

minskning på den oberoende variabeln har på beroende variabeln. Signifikansen 0,020 

understiger vald signifikansnivå vilket innebär att koefficienten är tillförlitlig. B-

koefficienten har ett positivt värde på 0,873 en ökning av den oberoende variabeln 

innebär en relativt stor och säkerställd ökning av beroende variabeln. Beta-värdet är 



 
 

70 

likställt med korrelationskoefficientens värde och visar att ett signifikant förhållande 

råder, men ett svagt sådant. Avslutningsvis kan från det låga R²- och beta-värdet 

konstateras att det föreligger ett svagt samband mellan CSR-tal och medelålder men att 

detta samband kan vara beroende av urvalet. Det positiva värdet på B-koefficienten 

innebär att hypotes 3 accepteras. Det finns ett statistiskt samband mellan att företag med 

en yngre medelålder i styrelse samt ledning arbetar mer med frågor gällande CSR än de 

med en högre medelålder i styrelse samt ledning. En minskning i medelålder ger 

därigenom en ökning i CSR-tal. 

 

5.2.4 CSR-rapportering och könsfördelning i styrelse samt ledning 

Hypotes 4: Företag med högre andel kvinnor i styrelse samt ledning tenderar att arbeta 

mer med CSR än de med en lägre andel kvinnor i styrelse samt ledning förkastas. Inget 

statistiskt samband kan påvisas. 

 

 
 

 
Tabell 31 Spridningsdiagram, hypotes 4 
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Tabell 32 Breusch-Pagan, hypotes 4 

 

   Tabell 33 White’s test, hypotes 4 

 
Tabell 31 illustrerar spridningen av företagen i förhållandet mellan dess CSR-tal och 

andel kvinnor i styrelsen samt ledningen. Förhållandet mellan variablerna visas genom en 

linjär funktion som passats till urvalets karaktär. Funktionen visar på R²-värdet vilket 

analyseras under Tabell 36: Model summary. Vi finner att företagen är spridda längs X-

axeln utan mönster vilket innebär att homoskedasticitet troligtvis föreligger. För att vidare 

undersöka om så är fallet genomfördes Breusch-Pagan (tabell 32) och White’s test (tabell 

33). Vi kunde utifrån detta konstatera att Chi2-värdet från båda testerna understiger det 

kritiska signifikans värdet på 3,84 och att homoskedasticitet därmed föreligger. För att 

vidare undersöka om linjär regression var möjlig att genomföra undersöktes variablernas 

normalfördelning i tabell 34. 

 

 
Tabell 34 Normalfördelning, hypotes 4 

 

Breusch-Pagan 

Chi2 0,27 

0,6056 Prob > chi2 

White’s test 

Source Chi2 df p 

Heteroskedasticity 

Skewness 

Kurtosis 

0,26 

0,74 

0,33 

2 

1 

1 

0,8760 

0,3897 

0,5631 

Total 1,34 4 0,8547 
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I tabell 34 kan urskiljas att största delen av företagen ligger centrerade längs 

normalfördelningskurvan. Att variablerna är normalfördelade möjliggör för 

genomförandet av linjärt regressionstest. 

 

Correlations 
 

CSR-tal Andel Kvinnor 

CSR-tal Pearson Correlation 1 ,027 

Sig. (2-tailed) 
 

,811 

N 80 80 

Andel Kvinnor Pearson Correlation ,027 1 

Sig. (2-tailed) ,811 
 

N 80 80 

Tabell 35 Korrelation, hypotes 4 

 

Tabell 35 behandlar korrelationen mellan CSR-tal och andel kvinnor. För att studera 

korrelationsvärdet måste det uppvisas signifikans. Signifikansvärdet får inte överstiga 

0,05 för att korrelationen ska vara statistiskt säkerställd (Anderson et al. 2010). Värdet 

0,811 överstiger vald signifikansnivå vilket visar på låg tillförlitlighet Då statistisk 

säkerhet inte kan fastställas är det ingen mening med att gå vidare och studera 

korrelationskoefficienten. För att vidare testa sambandet utfördes linjär regression.  

 

Model Summaryb 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

,027
a
 ,001 -,012 11,37796 

a. Predictors: (Constant), Andel Kvinnor 

b. Dependent Variable: CSR-tal 

Tabell 36 Model summary, hypotes 4 

 

För tabell 36 är det värdet för R Square som är av intresse. Vi ser här ett värde på 0,001. 

Värdet betyder att 0,1 procent av variationen för beroende variabeln kan förklaras av de 

oberoende. Det låga värdet visar på en mycket svag regression och därmed förklarar inte 

modellen verkligheten.  
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 95,0% Confidence 

Interval for B 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) 35,594 3,146 
 

11,314 ,000 29,331 41,858 

Andel 

Kvinnor 

,032 ,132 ,027 ,240 ,811 -,231 ,294 

a. Dependent Variable: CSR-tal 

Tabell 37 Koefficienter, hypotes 4 

 

I tabell 37 är två värden av vikt att studera Unstandardized Coefficients - B och 

Standardized Coefficients - Beta. B-koefficienten visar på den effekt en stegvis ökning 

eller minskning på den oberoende variabeln har på beroende variabeln. Signifikansen 

ligger fortfarande på 0,811 och överstiger då vald signifikansnivå vilket innebär att 

koefficienten inte är statistiskt tillförlitlig och därmed inte studeras. Vi kan med hjälp av 

denna information förkasta hypotes 4 att företag med högre andel kvinnor i styrelse samt 

ledning tenderar att arbeta mer med CSR än de med en lägre andel kvinnor i styrelse samt 

ledning. Det kan inte påvisas ett statistiskt samband mellan andel kvinnor i styrelse samt 

ledning och CSR-tal.  

 

5.2.5 CSR-rapportering och ägarstruktur 

Hypotes 5: Familjeägda företag har högre CSR-tal än icke familjeägda företag accepteras.  

 

 One-Sample Statistics 
 

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

CSR-tal 73 35,5653 11,41259 1,33574 

Tabell 38 One-Sample statistics, hypotes 5 

 

One-Sample Test 
 

Test Value = 42.1975 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CSR-tal -4,965 72 ,000 -6,63216 -9,2949 -3,9694 

Tabell 39 T-test, hypotes 5 
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 Descriptive Statistics  
 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Medelvärde familjeföretag 12 30,73 52,28 42,1975 7,59979 

Medelvärde övriga 73 12,55 76,68 35,5653 11,41259 

Valid N (listwise) 0 
    

Tabell 40 Deskriptiv statistik, hypotes 5 

 

I tabell 38 finner vi medelvärdet av CSR-talet för urvalet exkluderat familjeföretag: 

35,5653. I tabell 39 ser vi om medelvärdet är signifikant skilt från vårt testvärde, 

medelvärdet av CSR-talet för populationens familjeföretag: 42,1975. Medelvärdet för 

CSR-talet framkommer i tabell 40. Signifikansnivån ligger enligt tabell 39 på 0,00 vilket 

innebär att det är statistiskt säkerställt att medelvärdet av CSR-talet för icke familjeägda 

företag är 6,63216 enheter lägre än medelvärdet för familjeägda företag. Vi kan med detta 

påvisa en skillnad i CSR-talet med hänsyn till ägarstruktur och acceptera hypotes 5 att 

familjeägda företag har högre CSR-tal än icke familjeägda företag. 

 

5.2.6 Multipel regression 

I den multipla regressionsanalysen undersöks hur CSR-talet påverkas av de respektive 

oberoende variablerna men där hänsyn tas till dem. Vi ser effekten av en oberoende 

variabels påverkan på CSR-talet under kontroll av kontrollvariablerna. Kontrollvariabler 

är variabler vilka kan antas påverka det egentliga sambandet och därmed måste 

”kontrolleras bort”. Kontrollvariablerna utgörs av de oberoende variablerna i denna 

analys. För variabeln medelålder innebär detta att analysen görs med utgång i att alla 

företag har samma nettoomsättning och lika stor andel kvinnor i deras ledning samt 

styrelse. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,362
a
 ,131 ,097 10,74866 

a. Predictors: (Constant), Medelålder, Andel Kvinnor, ln_nettooms 

Tabell 41 Model summary, multipel regression 

 

I tabell 41 Model summary kan vi utläsa ett R Square-värde på 0,131. För en multipel 

regressionsanalys är dock Adjusted R Square ett säkrare värde att utgå ifrån då detta tar 

hänsyn till antalet oberoende variabler som ingår i regressionen och justerar ned måttet 

något (Anderson et al. 2010).  Vi ser att värdena skiljer sig åt med ett justerat R²-värde på 
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0,097. De oberoende variablernas förklaringskraft är därmed låg. Endast 9,7 procent av 

variationen i CSR-talet kan förklaras av de oberoende variablerna. 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -12,770 19,925 
 

-,641 ,524 

ln_nettooms 1,103 ,477 ,251 2,315 ,023 

Andel Kvinnor ,040 ,125 ,034 ,320 ,749 

Medelålder ,741 ,365 ,221 2,031 ,046 

a. Dependent Variable: CSR-tal 

Tabell 42 Koefficienter, multipel regression 

 

Det första av vikt att undersöka i tabell 42 är signifikansen. Likt de linjära testerna ser vi 

att signifikansen understiger vald signifikansnivå för nettoomsättning (0,23) och 

medelålder (0,46), men inte för andel kvinnor. Signifikansvärdet har dock ökat från 0,009 

för nettoomsättning respektive 0,020 för medelålder vilket innebär att tillförlitligheten har 

minskat. Det andra att undersöka i tabellen är B-koefficienten för de värden som 

uppvisade signifikans. Värdet på koefficienter har för variabeln nettoomsättning ökat 

kraftigt från 0,00008601 till 1,103. Värdet för variabeln medelålder har sjunkit något från 

0,873 till 0,741. Från detta testresultat kan konstateras att, om alla andra variabler hålls 

konstanta har nettoomsättning starkast påverkan på det beroende variabeln CSR-tal. 

Effekten mellan medelålder och CSR-tal minskar något när alla andra oberoende 

variabler hålls konstanta, men det föreligger fortfarande en statistisk säkerställd effekt. 

Effekten mellan andel kvinnor och CSR-tal är inte statistisk säkerställd och därigenom 

inte av intresse att studera. 

 

Slutligen är betavärdet av intresse att undersöka. Betakoefficienten används för att 

jämföra den relativa styrkan hos de olika prediktorerna inom modellen. Eftersom 

betakoefficient uppmäts i standardavvikelser istället för variablernas enskilda enheter kan 

de lättare jämföra den relativa styrkan hos var och en av de oberoende variablerna. 

Utifrån detta kan det konstateras att det inte råder så stor skillnad i den relativa styrkan 

hos de båda variablerna, men att nettoomsättning har den största effekten på beroende 

variabeln.  
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6. Analys 

 

I följande kapitel presenteras studiens utfall och innehållsanalysen samt de statistiska 

undersökningarnas resultat integrerat med den teoretiska referensramen och studiens 

problemdiskussion. Kapitlet behandlar inledande en övergripande blick på CSR, hur det 

framställdes i rapporterna och sambandet mellan CSR-tal och nettoomsättning samt 

branschtillhörighet för att därefter gå in på vad dimensionerna innehöll. Vidare 

analyseras resultaten från resterande hypotestester och reflektioner om faktorer vilka kan 

ha påverkat studiens genomförande presenteras. 

 

6.1 CSR-rapportering i årsredovisningar 

Organisationer verkar i ett kulturellt och politiskt sammanhang vilket ger dem möjlighet 

att påverka global hållbarhet (Atler et al. 2010). Genom att engagera sig i socialt 

ansvarstagande och arbeta med CSR tar företag sitt ansvar och skapar möjligheter att 

bidra med en positiv påverkan på global hållbarhet. Vidare är det viktigt att företagens 

genomförda CSR-arbete rapporteras offentligt så att allmänheten kan ta del av det för att 

ytterligare skapa värde för företaget (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). 

Rapportering utgör även en kritisk del i processen att vårda företagets anseende och har 

en fundamental vikt för ett företags CSR-arbete (Coombs & Holladay 2012). Inom den 

omfattande forskning som finns för ämnet CSR har rapportering till intressenter ännu inte 

fått mycket uppmärksamhet (Jayakumar 2013; Perez 2015). Det finns inga etablerade 

ramverk, endast rekommendationer om hur CSR bör rapporteras enhetligt. Detta, i 

kombination med att CSR är ett spritt begrepp under ständig utveckling leder till olikheter 

i val av rapportering samt lyfter frågan om rapporteringsgraden av CSR påverkas av 

företagskaraktäristika och egenskaper hos de som styr inom företaget. Syftet med denna 

studie är att kartlägga rapportering av de tre CSR-dimensionerna miljö, ekonomi samt 

socialt ansvar i årsredovisningar från svenska börsnoterade företag. Vidare är syftet att 

testa och analysera variablerna nettoomsättning, branschtillhörighet, medelålder, 

könsfördelning samt ägarstruktur och därigenom förklara deras påverkan på graden av 

CSR-rapportering. 
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Socialt ansvarstagande 

I dagens samhälle framställer sig många företag enligt Cramer (2006) som aktörer vilka 

agerar socialt ansvarstagande. Inom denna studies urval går det tydligt att urskilja ett 

mönster som bekräftar viljan hos företag att framställa sig själva som socialt 

ansvarstagande. Som Granqvist (2012) nämner berör socialt ansvarstagande 

välbefinnandet hos företagens intressenter. Intressenter inkluderar enligt Hack, Kenyon 

och Wood (2014) både människa och miljö. Definitionen av en intressent enligt Freeman 

(1984) är någon som kan påverka eller påverkas av företagets beslut. Företag bör ha 

intressenterna i åtanke och rapportera om sitt arbete och sin påverkan på samhället. Efter 

granskning av 80 företags årsredovisningar uppvisade 73 av dessa engagemang att 

rapportera om sitt sociala ansvarstagande till intressenter. Vidare kunde vi som Nielsen 

och Thomsen (2007) diskuterat urskilja att de flesta företag valde att integrera 

informationen i årsredovisningarna och inte utge en separat hållbarhetsrapport. Detta då 

endast 16 företag publicerade separata hållbarhetsrapporter för sitt sociala 

ansvarstagande. 

 

CSR är ett samlingsbegrepp för företags sociala ansvarstagande (Font et al. 2012), många 

företag arbetar med och rapporterar dock om det utan att specifikt benämna eller 

kategorisera informationen och arbetet som CSR. Vid ordfrekvensanalysen framkom att 

lite mindre än en fjärdedel av de studerade företagen använde orden CSR eller Corporate 

Social Responsibility i årsredovisningen. När begreppen förekom var dock frekvensen låg 

och orden användes främst för att benämna arbetet samt engagemanget och inte för 

tillämpning i deskriptiv text. Ett företag som utmärkte sig genom 37 träffar på orden CSR 

samt Corporate Social Responsibility var företaget Meda, inom sjukvårdsbranschen, vilka 

därmed integrerade begreppet i beskrivande text om deras ansvarsarbete. 

 

Enligt Dahlsrud (2008) består CSR av ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

ansvar.  Dessa tre dimensioner framkommer tydligt i studerade årsredovisningar för 

denna studie genom att information om CSR delats in efter följande i olika avsnitt eller 

under specifika rubriker. Ekonomiskt ansvarstagande genomsyrade dock generellt hela 

rapporten till en högre grad och var en del av företagens strategi och vision i större 

utsträckning. Enligt EU-kommissionens definition från 2011 ska CSR integreras i det 

strategiska arbetet och bli en del av affärsverksamheten vilket i denna studie 
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representerades av en kategori i graderingstabellen (se bilaga 3). Den sociala dimensionen 

var en del av strategin eller visionen hos omkring hälften av urvalet. Miljö integrerades 

minst av dimensionerna i strategi eller vision. Komponenter som ingick i strategin eller 

visionen med hänsyn till miljödimensionen var hållbarhet samt att utveckla företaget med 

minsta möjliga påverkan på miljön. Endast fem företag inom urvalet nämnde 

miljömässigt ansvarstagande i sin strategi eller vision. Dessa var Hennes & Mauritz 

(konsumenttjänster), Corem Property Group (finans), Skanska (industri), ASSA ABLOY 

(industri) samt Atlas Copco (industri). Gemensamt för fyra av dessa företag är att de hade 

en nettoomsättning bland de nio högsta i det totala urvalet för denna studie. Corem 

Property Group var det företag som särskilde sig bland dessa fem genom att ha en 

markant lägre nettoomsättning än resterande fyra. Företaget hade dock integrerat en 

hållbarhetsstrategi i sin översiktliga strategi där både miljömässigt och socialt 

ansvarstagande betonades. Att Corem Property Group särskilde sig genom att integrera 

miljödimensionen i sin strategi jämfört med andra företag som uppvisade likartad 

nettoomsättning kan bero på att de hade en väl utarbetad strategi uppdelad på investering, 

affärer, förvaltning samt hållbarhet medan övriga endast tillhandahöll en mer kortfattad 

och inte lika detaljerad strategi för verksamheten. 

CSR-rapportering och nettoomsättning 

Genom hypotesprövningen för hypotes 1 (se s.60) samt genom den multipla 

regressionsanalysen (se s.74) kan vi vidare stärka antagandet att nettoomsättning 

korrelerar med CSR-tal och därmed graden av rapportering för CSR-engagemang. 

Företag med högre nettoomsättning har högre CSR-tal. I tabell 20 kunde vi utläsa att 8,4 

procent av variationen för CSR-talet kan förklaras av nettoomsättningen. Sambandet är 

relativt svagt men stärks genom att nettoomsättning var den variabel som hade störst 

påverkan på CSR-talet när de andra, för denna studie, oberoende variablerna 

kontrollerades bort i multipel analys. Resultatet stödjer Nielsen och Thomsens (2007) 

tidigare antagande gällande att företag med hög omsättning har större CSR-engagemang 

än företag med lägre omsättning samt Adams, Hill och Roberts (1998) studier kring att 

företag med hög omsättning lägger mer fokus på och redovisar mer i dess årsredovisning 

kring CSR.  
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Intressenter & aktieägare  

Informationen som presenteras i årsredovisningar är till för företagets intressenter. 

Genom rapporten kan företag visa på sitt värdeskapande, engagemang samt utveckling. 

Det går inte att undgå att företags översiktliga mål är att generera vinst och fortleva. Att 

engagera sig i CSR-aktiviteter på bekostnad av vinst i för hög grad är därav inte en 

realitet. Att CSR-aktiviteter dock har en värdeskapande effekt för företag och kan 

innebära konkurrensfördelar var något som vi upplevde att flertalet företag inom urvalet 

var medvetna om. Vi fann inga belägg för, som Friedman (1970) menade, att utförandet 

av CSR-aktiviteter skulle vara befängt. För att CSR-engagemang ska generera värde 

behöver dock informationen om arbetet vara tillgängligt för alla intressenter. Media har 

även satt extra press på företag att rapportera omfattande om sin påverkan på samhället 

genom att uppmärksamma genomförda aktiviteter (Garcia-Sanchez, Cuadrado-Ballesteros 

& Sepulveda 2014). Att media fått en så stor påverkan anser vi även bidragit till att alla 

berörda intressenter och inte enbart aktieägares intresse måste tillfredsställas. Att alla 

berörda intressenters förväntningar måste uppfylls är i enlighet med Clarkson (1995). 

Information om företags CSR-engagemang måste därmed tåla granskning av både 

primära samt sekundära intressenter och vara trovärdig för att skapa legitimitet 

(Grafström, Göthberg & Windell 2008). 

Legitimitet & Greenwashing 

Trovärdig rapportering möjliggör enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) för 

legitimitetsskapande vilket är betydande för intressenternas uppfattning om företaget. Att 

skapa legitimitet är en viktig anledning till varför företag väljer att rapportera om CSR. 

Genom att agera ansvarsfullt i linje med alla berörda intressenters förväntningar och 

sedan rapportera om detta till allmänheten skapar företag legitimitet (Johansen & Nielsen 

2012). Rapporteringen är dock inte alltid sanningsenlig. Vissa företag hanterar socialt 

ansvarstagande och problemet med att skapa hög legitimitet strategiskt genom 

greenwashing. Intressenter kan då vilseledas genom att företag aktivt väljer att presentera 

positiv information ur sitt sammanhang och inte behandla negativa effekter i rapporten 

(Lindblom 1994; Lyon & Maxwell 2011). 

 

Att företag är rädda för att dra till sig för mycket uppmärksamhet och därmed riskera att 

beskyllas för greenwashing kan vara en anledning till att CSR-talet inte blev högre 
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generellt sett för företagen i urvalet. Detta ställningstagande stämmer överens med 

Vallentin (2001) som menar att företag vilka i hög grad exponerar sina etiska och sociala 

ambitioner är mer sannolika att locka till sig kritisk uppmärksamhet från intressenter. 

Hopwood (2009) menar dock att företag implementerar CSR-strategier och exponerar sitt 

sociala ansvarstagande i hopp om att skydda sig från extern press, minska frågor från 

intressenter och öka legitimiteten. För att skapa hög legitimitet, men samtidigt motverka 

anklagelser om greenwashing krävs att företag har utarbetade strategier om CSR och 

integrerar arbetet i verksamheten. Vidare krävs det att företagen inte endast presenterar 

positiv information utan som Adams (2004) samt Van Staden och Hooks (2007) föreslår, 

rapportera omfattande och heltäckande genom att presentera information om mål, 

handlingar samt efterföljande prestanda. Språket påverkar vidare hur rapporten uppfattas. 

Att en redovisningsberättelse innehåller fler positivt laddade ord kallas enligt Rutherford 

(2005) Pollyanna-effekten. För att beskriva en situation trovärdigt och skapa legitimitet 

bör rapporten inte innehålla allt för många positivt värdeladdade ord i förhållande till 

neutrala eller negativa. Trots skiftande kvalitet och omfattning av CSR-rapportering inom 

urvalet uppfattades ett utrymme för förbättring och fördjupad rapportering hos alla 

företag. 

 

Det fanns en tendens hos undersökta företag i denna studie att rapportera mer om dess 

förhoppningar och mål än om risker och faktiskt genomförande. Genom ett proaktivt 

arbete (Grafström, Göthberg & Windell 2008) med CSR bör valda strategier tåla 

granskning från både primära och sekundära intressenter. Faktiskt genomförande och 

utvärderingar av resultat var dock något som behandlades hos flertalet företag i form av 

till exempel utsläppsmål kontra faktiskt utfall. Redovisades det att målen inte uppnåtts 

rapporterade företagen även om hur de skulle förbättras under nästkommande period. 

Vidare innehöll rapporterna generellt mer positivt laddade ord än negativa, men detta utan 

att upplevas förskönande eller att de frångick konkret information. Att företag väljer att 

fokusera rapporteringen på fler positivt värdeladdade ord kan vara beroende av att de som 

använder fler positivt värdeladdade ord, utan att sänka rapportens kvalitet, enligt Baghi, 

Rubaltelli och Tedeschi (2009) skapar förtroende och legitimitet hos dess intressenter. 

Inga av rapporterna upplevdes innehålla så många fler positivt värdeladdade ord i 

förhållande till neutrala eller negativt värdeladdade att det väcktes misstankar om 

greenwashing. 
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För att vidare undvika anklagelser om greenwashing bör informationen av CSR inte vara 

för storskalig. Att kommunicera CSR via årsredovisningar klassificeras enligt Coombs 

och Holladay (2012) som en låg-profil rapporteringsstrategi. Detta är en 

kommunikationsform vilken därmed inte är optimal för att upptäcka greenwashing då 

låg-profil strategi betonar rapportering av konkreta handlingar och faktiskt 

genomförande. Låg-profil rapportering via årsredovisningar bör dock även kombineras 

med tredje-part stöd för att minimera misstankarna om greenwashing och öka legitimitet. 

67 procent av de studerade företagen uppvisade tredje-part stöd i form av certifieringar 

inom området CSR. Mest frekvent förekommande var ISO 14001 miljö och ISO 9001 

kvalitet.  

 

För de företag vilka inte innehade certifikat var majoriteten representerade inom 

kategorin branschtillhörighet med lågt CSR-tal: Teknologi, Konsumenttjänster, 

Telekommunikation samt Finans. Endast 7 av 48 företag inom urvalsgruppen med 

förväntat högt CSR-tal: Olja & Gas, Industri, Sjukvård, Råvaror, Dagligvaror samt 

Kraftförsörjning saknade rapportering gällande om de var certifierade inom området 

CSR. För kategorin med förväntat lågt CSR-tal var antalet företag som inte var 

certifierade 19 av 32. Detta genererade ett medel av CSR-talet för de företag vilka var 

certifierade på 40,78 kontra 27,76 för de företag som inte innehade certifieringar. 

 

Vi kan se att certifieringar från tredje part stärker intrycket av att företag tar ansvar samt 

att de som rapporterar och engagerar sig i CSR i högre grad innehar certifieringar inom 

området. När företag inte uppvisar certifieringar inom området skapas frågan huruvida 

detta är på grund av att de inte kan leva upp till de krav som därigenom skulle ställas på 

dem. Certifieringar skapar därmed legitimitet åt företag. Ställningstagandet stärks genom 

Johansen och Nielsen (2012) påstående att det växande legitimitetskravet i många fall gör 

CSR till en fråga om att tillhöra rätt föreningar och inneha rätt certifikat. Att inkludera 

vilka certifikat företaget innehar i årsredovisningen är något alla företag bör göra då det 

dels kostar dem mycket pengar att bli certifierade och dels då legitimitetsarbetet enligt 

Suchman (1995) vilar på god informationsdelgivning. För att inneha ISO-certifieringar 

genomgår företagen kontinuerliga kontroller och uppföljningar av faktiskt arbete vilket 

minimerar risken för greenwashing och ökar rapporteringens trovärdighet. 
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Ytterligare kan hänvisningar till riktlinjer och principer i rapporter liknas vid tredje-part 

stöd vilket stärker företagens legitimitet och rapporteringens trovärdighet. Ett tiotal 

företag hänvisade i årsredovisningen till att de följde vissa riktlinjer och principer för 

CSR. Vanligast förekommande var de tio principerna för FN:s Global Compact. Att 

antalet CSR-rankningar och övervakningsinstitutioner ökar sätter enligt Morsing och 

Schultz (2006) press på företagen att öka sitt engagemang och rapportering av CSR. Att 

hänvisa till etablerade principer för CSR i sin rapportering ger en bild av att företaget tar 

socialt ansvar inom flera aspekter och är uppdaterade om vad socialt ansvarstagande bör 

innehålla. Att CSR ännu är frivilligt innebär dock att några kontroller av att principerna 

faktiskt följs inte förekommer och de som utfärdat riktlinjerna och principerna tar inget 

ansvar vilket skiljer hänvisning till riktlinjer och principer åt från tredje-part stöd. 

Rapporterar företaget att principerna följs utan att så faktiskt är fallet skadas dock dess 

legitimitet.  

 

Vidare måste årsredovisningar vara överskådliga och väsentliga ur en socialt 

ansvarstagande synvinkel för att bekräfta trovärdighet och legitimitet. Information måste 

vara lätt att hitta och förstå samt central och grundläggande för ämnesområdet (ÅRL 

1995:1554 kap. 2 § 2). Alla företag som redovisade sitt sociala ansvarstagande och fick 

poäng för helhetsbild i graderingstabellen uppvisade överskådlighet och väsentlighet. 

Informationen var då lättförståelig och relevant för deras verksamhet samt de tre CSR-

dimensionerna och var presenterad under väsentliga avsnitt samt rubriker. 

 

CSR-rapportering och branschtillhörighet 

Branschgrupperna inom kategorin branschtillhörighet med förväntat lågt CSR-tal i 

hypotes 2 (se s.32) uppvisade flest företag med noll poäng på helhetsbild och innefattade 

därmed fler företag med rapporter som inte uppfyllde de två kraven på överskådlighet och 

väsentlighet inom ämnesområdet CSR. Detta styrker Wilmshurst och Frosts (2000) teori 

om att företag som verkar inom “känsliga” branscher arbetar mer proaktivt med CSR då 

dessa utsätts för högre press av primära och sekundära intressenter. Vidare stämmer detta 

till viss del överens med studiens resultat av ordlistan vilket illustreras i tabell 8. Råvaror, 

Industri samt Sjukvård var de branscher som i denna studie uppvisade högst andel CSR-

ord. Sjukvård är en bransch som kan beskyllas för att begå moraliska överträdelser vilka 
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enligt Almqvist et al. (2012) leder utvecklingen av CSR och Råvaror samt Industri 

klassas av Wilmshurst och Frosts (2000) som ”känsliga” branscher. Resultatet skiljde sig 

dock något för graderingstabellens totalpoäng vilket illustrerades i tabell 9 där 

Kraftförsörjning hade markant högst poäng. Att Kraftförsörjning fick en så pass mycket 

högre poäng än resterande branscher anser vi bero på dess känslighet, nyttjande av 

naturresurser och lättmottaglighet för förändringar inom både konjunktur och lagstiftning. 

Likväl kan resultatet påverkats av att det endast fanns ett företag inom denna bransch i 

urvalet. Oavsett grund stämmer resultat för Kraftförsörjning överens med 

branschindelningen i hypotes 2 där branschen klassificerades inom gruppen för förväntat 

högt CSR-tal.   

 

De branscher som kategoriserades inom gruppen för ett förväntat högt CSR-tal i hypotes 

2 (se s.65) baserat på Cowen, Ferreri och Parkers (1987), Adams, Hill och Roberts 

(1998), Wilmshurst och Frost (2000) samt Olsson (2009) resonemang uppvisade genom 

hypotestester generellt ett högre CSR-tal än de branscher som kategoriserades med 

förväntat lågt CSR-tal. Detta resultat ger stöd åt ovanstående författares forskning dock 

med ett relativt svagt samband i den statistiska undersökningen. Att sambandet är svagt 

kan bero på flertalet urvalsrelaterade orsaker. Branschgrupperna representerades inom 

urvalet av olika antal företag med olika förutsättningar och det går inte att konstatera att 

branschtillhörigheten var den faktor som påverkade CSR-tal starkast. Spridningen av 

rapportering för CSR var mer påtaglig mellan företag än mellan branscher. Dock 

utmärkte sig Råvaror som en bransch där alla fyra företag inom urvalet generellt 

uppvisade ett högt CSR-tal. Det svaga sambandet för hypotesen påverkades likväl av att 

branschtillhörigheten Finans uppvisade spridda poäng; från 12,55 för Vostok Nafta till 

46,36 för Nordnet. Vidare påverkades resultatet av att branschtillhörigheten 

Konsumenttjänster uppvisade ett relativt högt CSR-tal för alla företag inom urvalet. 

Enligt denna undersökning borde Konsumenttjänster därmed varit en del av kategorin 

branschgrupper med högt CSR-tal. För övrigt kunde dock en tydlig tendens till högt CSR-

tal för branscher inom kategorin branschgrupper med högt CSR-tal konstateras. Högst 

CSR-tal för alla företag inom urvalet uppvisade Atlas Copco, verksam inom branschen 

Industri med 76,68 poäng. En visuell bild av sambandet mellan branschtillhörighet och 

CSR-tal som stärker ovanstående resonemang går att finna i tabell 23.  
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Den ekonomiska dimensionen   

Ett ytterligare problem med upplysningar kopplade till CSR är det faktum att företag 

väljer att redovisa på väldigt olika sätt med olika innehåll för dimensionerna (Marton 

2013). Den ekonomiska dimensionen integrerades mest genomgående i rapporterna och 

är den dimension som är mest självklar för företag att rapportera om i årsredovisningen. 

Att vara ekonomiskt ansvarstagande har den mest konkreta påverkan på företags 

fortlevnad. Välgörenhet fick lägst poäng inom ordlistan för denna dimension. Under 50- 

och 60-talet var välgörenhet ett viktigt ledord för CSR (Hack, Kenyon & Wood 2014) 

men detta fokus har, vilket resultatet av denna studie påvisar, minskat med tiden. Lägst 

poäng för graderingstabellen inom denna dimension hade kategorin Korruption. Endast 

ungefär hälften av urvalet rapporterade om hantering av korruption och mutor. Det 

förelåg inget tydligt mönster för de företag vilka valde att rapportera om detta, de var 

fördelade över alla branscher, Telekommunikation exkluderat. De företag vilka endast 

berörde korruption ytligt hänvisade till att de följde Global Compact’s tio principer där 

den sista principen lyder: “Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive 

utpressning och bestickning”. De företag vilka rapporterade mer djupgående om 

korruption och muthantering belyste att de hade policys för hantering av korruption samt 

hur dessa var utformade. Att korruption fick lägst poäng är inte förvånande då urvalet 

består av svenska företag och Sverige är ett land där korruption inte är så påtagligt med 

hänsyn till vår politiska miljö. Enligt Transparency Internationals korruptionsindex för år 

2014 är Sverige rankade som världens fjärde minst korrupta land. Alla företag bör dock 

ha policys för och nolltolerans gällande korruption och mutor eftersom det kan 

förekomma i Sverige och då de flesta företag verkar globalt. 

 

Utveckling var den kategori inom den ekonomiska dimensionen vilken uppvisade högst 

poäng på graderingstabellen och högst antal träffar för ordlistan och diskuterades därmed 

av flest företag. Rapporteringen berörde utveckling av infrastruktur, miljövänliga 

högkvalitativa och säkra produkter, innovativa lösningar, satsningar på FoU samt 

utveckling av produkter och tjänster tillsammans med kunder för att aktivt bidra till en 

miljöriktig och lönsam affär. Att utveckla företaget och dess produkter är en viktig del för 

att säkerställa fortlevnad medan välgörenhet inte har lika direkt påverkan på företagens 

resultat. En anledning vilken vi anser kan vara avgörande för den skiftning i fokus av vad 

företag väljer att rapportera. Vidare finns en koppling mellan utveckling och kategorin 
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Tillväxt vilken fick näst högst poäng i graderingstabellen inom dimensionen. Utveckling 

ger tillväxt i längden och båda kategorierna behandlar nya förutsättningar och produkter 

med avseende på kvalité och hållbarhet. Dagens företag satsar hellre sina resurser på 

aktiviteter som genererar konkret ekonomisk vinning i längden. Detta resonemang 

stämmer överens med Granqvists (2012) gällande den ekonomiska dimensionens 

innebörd att säkerställa företagets långsiktiga finansiella ställning och ge aktieägare 

avkastning på deras investerade kapital. Aktieägarteorin menar likväl att företagens 

sociala ansvar handlar om att tillgodose aktieägarnas behov och maximera vinsten 

(Friedman 1970). Enligt intressentteorin är det dock vidare viktigt att inte enbart ta 

hänsyn till aktieägarnas intresse och den ekonomiska dimensionen (Grafström, Göthberg 

& Windell 2008). 

Den miljömässiga dimensionen 

Miljödimensionen uppvisade högst medelpoäng för enskild dimension när hänsyn tagits 

till antal kategorier inom de olika dimensionerna. Det förelåg dock en stor spridning i 

poängen för respektive företag inom dimensionen och urvalet uppvisade en klar tendens 

att antingen rapportera mycket eller nästan inget alls. Miljö var den dimension där flest 

antal företag uppvisade en totalpoäng på noll. Vidare utmärkte sig Sjukvård som den 

bransch vilken lade lägst fokus på miljö i förhållande till resterande dimensioner. Då de 

flesta företag inom urvalet för branschen var läkemedelsföretag finner vi detta förvånande 

eftersom tillverkning, leverans samt avfallshantering utgör en stor del i verksamheten 

samtidigt som branschen är under hög övervakning från omgivningen. Den kategori som 

fick lägst totalpoäng inom dimensionen var Miljövänlig teknik. Anledningen till detta 

resultat är troligtvis att alla företag inte bedriver produktion eller produktutveckling. 

Antagande stärks genom att de företag som genererade högst poäng för miljövänlig 

teknik låg inom Råvaru-, Sjukvårds-, Industri-, Kraftförsörjnings-, Teknologi-, 

Konsumenttjänst- samt Dagligvarubranschen. Vidare hade effektivisering av 

produktionen större genomslagskraft som miljömässigt ansvarstagande än miljövänlig 

teknik. Det ord som fick lägst antal träffar efter CSR var klimat*. Detta är rimligt då 

diskussionen om klimat är begränsad till ett specifikt område och med hänsyn till 

rapporteringens trovärdighet inte bör ges samma utrymme i rapporten som risk* vilket 

var det ord med högst frekvens vilket integrerades mer genomgående i rapporterna. 26 

företag uppvisade dock noll ord för klimat* och då alla företag har någon form av 
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klimatpåverkan indirekt eller direkt borde begreppet diskuteras hos alla företag för att 

påvisa medvetenhet. 

 

Högst poäng i graderingstabellen erhöll Utsläppskontroll följt av Förebyggande arbete. 

Endast cirka en fjärdedel av företagen i urvalet saknade information relaterad till 

utsläppskontroll. Det var för dessa ingen central fråga med hänsyn till verksamhetens 

karaktär att hålla utsläppsnivåerna låga. Resterande företag tillämpade en medveten 

utsläppskontroll genom bland annat genomtänkta transporter och transportavtal för 

minimerande av utsläpp och energiförbrukning samt effektiviserad produktion. Vidare 

var det vanligt att företagen redovisade utsläppsmål och förmågan att uppnå dessa. De 

branscher där alla företag redovisade om utsläppskontroll var Kraftförsörjning samt 

Råvaror. Vi anser att Kraftförsörjning är en naturmedveten bransch som inom produktion 

kan nyttja naturresurser vilka ger hög utsläppspåverkan varför de borde vilja belysa sitt 

engagemang. Almqvist et al. (2012) samt Garcia-Sanchez, Cuadrado-Ballesteros och 

Sepulveda (2014) menar på att företag vilka verkar i branscher där de kan anklagas för att 

begå moraliska och/eller miljömässiga överträdelser rapporterar ut och arbetar med CSR-

frågor gällande detta i större omfattning. Råvarubranschen utvinner råvaror vilket ofta har 

stor miljöpåverkan och där miljömässiga överträdelser är en fara. Vidare engagerade sig 

majoriteten av företagen i förebyggande arbete genom framförallt tillämpning av 

miljöledningssystem och miljömedvetenhet. Enligt Granqvist (2012) handlar 

miljömässigt ansvarstagande om att styra verksamheten på ett sätt som långsiktigt värnar 

om miljön. För att detta ska möjliggöras är förebyggande arbete ett viktigt verktyg. Fler 

företag rapporterade gällande förebyggande arbete än utsläppskontroll, men inte lika 

utförligt. Nästan alla företag tilldelades ett poäng i graderingstabellen för att de delvis 

behandlade ämnet. Ett mindre antal fördjupade sig utförligt i rapportering gällande även 

försiktighetsprincipen samt identifikation och bedömning av risker för att utföra 

skonsammast möjliga arbete för miljön och erhöll därmed två poäng. Högst antal träffar i 

ordlistan för miljödimensionen uppvisade risk*. Det är av vikt att företag är medvetna om 

sina risker för att kunna arbeta med och hantera miljöproblem kopplade till deras 

verksamhet.  

 

Under 2000-talets början användes CSR enligt Williams (2014) synonymt med hållbarhet 

och miljödimensionen fick därför stor genomslagskraft. Detta är en effekt vi kan 

konstatera hållit i sig. Vid diskussioner om miljömässigt ansvarstagande tar hållbarhet 
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stor plats och företagen betonar att verksamheten måste vara långsiktigt hållbar. 

Hållbarhet berör dock inte endast miljöaspekten i ett företag utan även deras sociala 

förhållanden. 

Den sociala dimensionen 

Dimensionen för socialt ansvar uppvisade lägst medelpoäng för enskild dimension när 

hänsyn tagits till antal kategorier inom dimensionerna. Detta ger dock inte en rättvis 

fördelning då socialt ansvar i denna studie delats upp i ett större antal kategorier på grund 

av att det är fler principer som behandlar ämnet och därmed speglar var fokus ligger. 

Togs ingen hänsyn till antal kategorier uppvisade dimensionen högst poäng inom både 

graderingstabellen och ordlistan. Vidare uppvisade alla företag poäng inom denna 

dimension vilket stärker dess relevans i företagens ansvarstagande oberoende av 

företagskaraktäristika. De kategorier som fick lägst totalpoäng i graderingstabellen inom 

dimensionen var Välgörenhet följt av Aktiviteter i samhället. Båda kategorierna tillhör 

samma ämne i detta sammanhang. Att aktiviteter i samhället fick något högre poäng kan 

dock beror på att företag engagerar sig i och rapportera mer om bidrag som påverkar det 

samhälle de verkar i och därmed har en mer greppbar relevans för deras intressenter. 

Företag genererar mer uppmärksamhet i dess närmiljö genom att själva visa på 

engagemang i aktiviteter än att stödja en fristående organisation som tar ansvar. Vidare 

kan detta sammankopplas med, som diskuterades under den ekonomiska dimensionen, att 

välgörenhet har minskat i fokus under de senaste årtiondena. Lägst antal träffar för 

ordlistan inom dimensionen uppvisade korrupt* och högst antal fick utveckling vilka är 

en del av både socialt och ekonomiskt ansvar och har diskuterats i samband med den 

ekonomiska dimensionen. 

 

Termen intressenter introducerades under 2000-talets början och fick stor betydelse för 

CSR då dessa påverkas av de enskilda företagen (Hack, Kenyon & Wood 2014). De 

kategorier som tilldelades högst totalpoäng i graderingstabellen inom dimensionen för 

socialt ansvar i denna studie var Anställda följt av Samarbetspartners vilka båda ses som 

intressenter till företag. Majoriteten av företagen belyste att god arbetsmiljö utgjorde en 

viktig del i verksamheten för att få anställda att trivas och företaget att utvecklas. 

Kompetensutveckling var något de flesta erbjöd inom företaget. Det var viktigt att det 

fanns utvecklingsmöjligheter för att driva verksamheten framåt, locka till sig kompetent 
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personal samt behålla arbetskraft. Vidare diskuterades att den goda arbetsmiljön inte 

skulle ge upphov till diskriminering. Alla verksamma inom företaget skulle behandlas 

lika och ges samma möjligheter oberoende av etnicitet, religionstillhörighet, sexuell 

läggning eller könstillhörighet. För kategorin anställda diskuterades även hur 

sjukfrånvaro kunde minimeras genom god arbetsmiljö, säkert och tryggt arbete samt 

friskvårdsavtal. Att kontrollera sina samarbetspartners och följa upp deras arbete är vidare 

en viktig aktivitet inom de flesta företag för att säkerställa att de själva inte riskerar att bli 

beskyllda för konsekvenser av ansvarslösa aktiviteter utförda utanför deras egen kontroll, 

eller bli förknippade med aktiviteter som inte är i linje med deras profil och 

hållbarhetsriktlinjer. Den ökande mediala uppmärksamhet dagens företag upplever, sätter 

enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) press på dem att bedriva kontroll av och 

vara uppdaterade om deras samarbetspartners aktioner för att inte överrumplas av 

information. Detta för att inte riskera att en samarbetspartners ofördelaktiga aktioner ska 

skada ryktet eller gå emot policys och hållbarhetsriktlinjer för det egna företaget och dess 

sociala ansvarstagande. För att minimera denna risk ställde flertalet av företagen i urvalet 

krav på sina samarbetsparters gällande att de var tvungna att inneha specifika certifikat 

och uppförandekoder. 

 

Analysen för rapportering av CSR-dimensionerna miljö, ekonomi samt socialt ansvar och 

vad de innefattar hos de undersökta företagen leder vidare till fortsatt analys av 

sambandet mellan rapportering av CSR och företagskaraktäristika samt egenskaper hos 

de som styr inom företaget. Genom detta skapas kunskap om själva rapporten av CSR. 

Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) menar på att företags informationsdelgivning 

och grad av öppenhet av CSR är beroende av flertalet företagskaraktäristiska variabler 

och egenskaper hos de som har påverkan på företagets styrning. Vi har tidigare i analysen 

behandlat hur CSR-rapportering kan vara beroende av nettoomsättning och 

branschtillhörighet, vidare kommer variablerna medelålder, könsfördelning samt 

ägarstruktur analyseras. 

CSR-rapportering och medelålder i styrelse samt ledning 

Det finns ett flertal studier vilka påvisar en koppling mellan ålder och miljömässiga 

attityder (Klineberg, McKeever & Rothenbach 1998; Ciocirlan & Petterson 2012). 

Hypotes 3 (se s.33) behandlar sambandet mellan medelålder i styrelse samt ledning och 
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rapportering av CSR hos de studerade företagen. Det föreligger ett statistiskt säkerställt 

samband mellan medelålder och CSR-talet. Samband mellan variablerna kan dock via 

genomförda hypotestester konstateras svagt då endast 6,8 procent (se tabell 29) av 

variationen av CSR-talet kan förklaras av medelåldern i företagen, men resultatet av 

hypotestesterna kan dock vara beroende av att urvalet i denna studie uppvisade en låg 

spridning av medelåldern från 44,4 till 60,7 år. Vidare kan resultatet från denna studie 

skilja sig från tidigare behandlad forskning då de endast berört miljö och inte begränsat 

sig till att studera personer inom ledning och styrelse i företag. Den utförda multipla 

regressionsanalysen (se s.74) stödjer att sambandet mellan CSR-talet och medelålder är 

statistiskt säkerställt. Effekten mellan medelålder och CSR-tal minskar dock något när 

alla andra oberoende variabler hålls konstanta men det föreligger fortfarande en statistisk 

säkerställd effekt. Studeras betakoefficienten i den multipla regressionen kan det 

konstateras att den relativa styrkan hos och skillnaden mellan medelålder och variabeln 

nettoomsättning inte är stor, men att nettoomsättning har en större påverkan på CSR-talet 

än vad medelålder har. 

CSR-rapportering och könsfördelning i styrelse samt ledning  

Likt medelålder bör variabeln kön enligt Barkan (2004) samt Ciocirlan och Petterson 

(2012) påverka förhållningen till CSR. De menar att kvinnor oftare än män tillämpar en 

högre perception angående riskförhållanden och finner en större vilja att se till andras 

behövande samt är mer benägna att oroa sig för och ta hand om den miljö vi lever i. 

Hypotes 4 (se s.70) som behandlar sambandet mellan CSR och kön kan dock inte 

accepteras då hypotesen inte uppvisar tillräckligt hög signifikans vilket innebär att 

testernas resultat inte kan säkerställas statistiskt. Att vidare genomföra fortsatta tester och 

tolka resultat var därför omotiverat. Detta resultat kan dock likväl som det för 

medelåldern vara beroende av urvalets karaktär och spridningsgrad. Alla företag utom ett 

placerade sig inom intervallet för majoritet män i styrelse samt ledning. Hennes & 

Mauritz (konsumenttjänster), var det enda företaget vilka hade högre andel kvinnor än 

män i styrelse samt ledning (54,55%) och uppvisade därmed högst andel kvinnor. Allenex 

(sjukvård) hade lägst andel kvinnor (0%) med endast män i styrelse och ledning. 

Företagsledningarna och styrelserna behöver bli mer jämställda för att genom statistiska 

tester kunna uttala sig om könsfördelning påverkar graden av CSR-rapportering. 
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CSR-rapportering och ägarstruktur  

Mottagligheten för principerna om ansvarsfullt företagande kan skilja sig åt beroende av 

organisationers ägarstruktur. Familjeföretag har enligt Sharma och Sharma (2011) samt 

Kappes och Schmid (2013) större incitament än övriga att engagera sig i CSR-arbete då 

de har ett mer långsiktigt beslutsfattande och då de värnar om att skapa en sund och 

hållbar verksamhet för kommande generationer. Hypotes 5 behandlar sambanet mellan 

ägarstruktur och CSR-tal (se s.34). I tabell 38 och 40 kan medelvärdet av CSR-talet för 

familjeföretag samt övriga urvalet exkluderat familjeföretag utläsas. De båda 

medelvärdena skiljer sig signifikant åt med 6,6 enheter där familjeföretag har det högsta 

värdet. Med detta resultat kan sambandet mellan familjeföretag och högre CSR-tal 

styrkas. Trots att medelvärdet för CSR-talet kan vara beroende av flera andra 

företagskaraktäristika och urvalsvariabler är skillnaden mellan grupperna så pass påtaglig 

att det är osannolikt att ägarstruktur inte har en påverkan på rapporteringen av CSR. Att 

familjeägda företag uppvisade högre CSR-tal skapar belägg för att tidigare diskuterad 

forskning i ämnet är korrekt och applicerbar på svenska börsnoterade företag. Vi anser att 

långsiktigt beslutsfattande som Kappes och Schmid (2013) nämnde och hänsyn till 

kommande generationer som Sharma och Sharma (2011) diskuterade är förklaringar med 

god rimlighet för företagens val av rapportering. Vidare kan ansvarslöst agerande skada 

familjens anseende och inte endast ett företags varumärke vilket vi anser skapar 

ytterligare incitament att rapportera om det sociala ansvarstagandet.  

CSR-rapportering i utveckling   

Som Nielsen och Thomsen (2007) säger måste företag ständigt hålla sig uppdaterade och 

utveckla sina rapporteringssystem gentemot intressenter för att rapportera så relevant 

information som möjligt. Högst totalpoäng på graderingstabellen för alla CSR-

dimensioner i denna studie fick anställda och lägst poäng erhöll välgörenhet. Båda 

kategorierna är en del av den sociala dimensionen. Generellt rapporterade företag mest 

och utförligast om den sociala dimensionen utefter denna studies valda kriterier och då 

utan hänsyn till antal kategorier inom dimensionerna. Det var inget företag som 

uppvisade en totalpoäng på noll för berörd dimension. Miljö var den dimension som 

följde den sociala med näst bäst rapportering och ekonomiska dimensionen uppvisade 

lägst rapporteringsgrad. Togs hänsyn till antal kategorier uppvisade dock miljö högst 

poäng följt av ekonomi och sist socialt ansvar. Högst ordfrekvens för det totala urvalet 
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uppvisade utveckling och lägst frekvens uppvisade välgörenhet, båda orden associeras 

med den ekonomiska och den sociala dimensionen vilket stärker ovanstående. Det faktum 

att graderingstabellen och ordlistan är baserad på riktlinjer och principer vilka uppdateras 

kontinuerligt ger en god indikation på om företagen hänger med i den pågående 

utvecklingen samt hur CSR-dimensionerna tar sig uttryck i årsredovisningar för svenska 

börsnoterade företag. 

 

Utifrån denna analys kan konstateras att det finns flera variabler vilka har en påverkan på 

företags rapportering av CSR. Nettoomsättning, branschtillhörighet samt ägarstruktur var 

de variabler vilka hade störst effekt. Kön var den variabel som hade minst påverkan på 

CSR-rapportering med hänsyn till urvalets karaktär då sambandet inte visade på statistisk 

säkerhet. Dock uppvisade ingen av variablerna ett starkt samband till graden av CSR-

rapportering. 

 

Från resultaten av denna studie kan det urskiljas att de flesta företag rapporterade om och 

därmed uppvisade en medvetenhet gällande CSR.  Skillnaden mellan rapporteringen av 

de tre dimensionerna var dock inte så stor att det viktningsproblemet mellan 

dimensionerna Capelle-Blancard och Petit (2014) diskuterar var påtagligt för det 

övergripande urvalet. De företag vilka diskuterade socialt ansvarstagande uppvisade 

generellt en medvetenhet om att alla dimensioner måste behandlas. Vi anser inte att en 

hög poäng på en dimension kan kompensera för en låg poäng på en annan då alla 

dimensioner är av vikt för samhället och en del av alla företags verksamhet. Det faller sig 

dock naturligt med hänsyn till verksamheternas karaktär att vissa företag lägger mer 

fokus på de områden där de har störst påverkan. Detta är inget som kan eller bör undvikas 

så länge alla dimensionerna uppmärksammas tydligt. Vi kan även påvisa synergieffekter 

mellan de tre dimensionerna. Något som uppvisas i ordlistan där ett ord kan representeras 

av flera dimensioner. 

 

6.2 Reflektioner på studiens genomförande 

Studiens resultat har påverkats av ett flertal faktorer, några av dessa har berörts tidigare i 

analysen men några kvarstår. Vidare föreligger det vissa förhållningar att ta hänsyn till 

rörande resultaten från innehållsanalysen och för de statistiska analyserna. Då vi i denna 
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studie valt att utesluta flera andra existerande kommunikationskanaler för CSR och enbart 

studerat årsredovisningar för att granska företags informationsdelgivning gällande CSR-

arbete kan en snedvridning av faktiskt utfört arbete ha skapats. Årsredovisningar är dock 

det huvudsakliga verktyget för informationsdelgivning av CSR. Det framkommer inte 

från studien om studerade företag är mer benägna att arbeta med CSR eller att redovisa 

om det. På grund av den övervakning företagen upplever från intressenter, media och 

intresseorganisationer samt att årsredovisningarna måste granskas vid utställandet är det 

dock troligt att företag inte väljer att redovisa om CSR-arbete vilket inte utförs. Risken 

finns dock att förhållanden och utfört arbete förskönas till viss del, varför det inte är 

möjligt att genom denna studie uttala sig om faktiskt CSR-arbete. 

 

En möjlig snedvridning av resultaten från de båda undersökningarna är att branscherna 

inom urvalet representeras av olika antal företag. Olja & Gas inkluderades inte i urvalet 

då det företag som ursprungligen kom med endast presenterade sin redovisning på 

engelska. Telekommunikation och Kraftförsörjning representerades båda endast av ett 

företag vilka kan ha skilt sig från övriga företag inom respektive branschindelning. Att 

resultatet kan ha påverkats av denna omständighet stärks genom att båda branscherna 

urskilde sig från resterande branscher genom att ha lägst respektive högst poäng på 

graderingstabellen. Om branschtillhörigheterna representerats av fler företag kunde ett 

medelvärde vilket gett ett mer rättvist värde erhållits. Att dessa branschtillhörigheter 

fortfarande skulle uppvisa lägst respektive högst poäng går dock inte utesluta. 

 

Resultaten från innehållsanalysens kartläggning kan ha påverkats av att innehållsanalysen 

utfördes med ett kvantitativt förhållningssätt istället för ett kvalitativt sådant. Då en 

graderingstabell samt ordlista skapades för att granska årsredovisningarna och samla in 

data fanns risken att vissa aspekter av CSR missats. Denna risk minimerades dock genom 

flera aktioner. Initialt studerades teori om CSR samt hur tidigare forskare gått tillväga vid 

utförandet av liknande studier. Att kategorierna bygger på internationella riktlinjer och 

principer för CSR vilka uppdateras kontinuerligt stärker kategoriernas relevans, vad som 

bör inkluderas i rapporteringen samt ger en god indikation på om företagen hänger med i 

den pågående utvecklingen av CSR. Vidare granskades initialt under utvecklingsstadiet 

fem årsredovisningar för att pröva att utvecklade kategorier och valda ord speglade 

innehållet av CSR i rapporterna och om de verkade applicerbara på urvalet. 
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En förhållning att ta hänsyn till vid tolkandet av studiens resultat är dess 

generaliserbarhet. Resultaten för innehållsanalysen är endast generaliserbara till urvalets 

population, Stockholmsbörsen OMX. Detta då flertalet företagsspecifika faktorer 

påverkar rapporteringen. Börsnoterade företag tenderar att rapportera mer än onoterade 

och från denna studie kan vi se att variabeln nettoomsättning påverkar graden av 

rapportering. Alla företag noterade på Stockholmsbörsen kan klassificeras som stora 

företag. Generaliseringen för resultaten av den statistiska undersökningen går i allmänhet 

likväl bara att göra till populationen. Dock kan resultaten ge en indikation på förhållandet 

för övriga företags rapportering. Att exempelvis nettoomsättning påverkar graden av 

CSR-rapportering för populationen gör det troligt, men inte säkerställt, att det är så även 

för andra företag. 

 

Ytterligare en förhållning att ta hänsyn till för resultaten av de statistiska testerna är 

kausalitet. Genom korrelations- och regressionsanalys ges ingen klar uppfattning om 

rådande korrelation mellan beroende och oberoende variabler. För resultaten av 

korrelationsanalysen är beroendeförhållandet mellan variablerna inte säkerställt. Vilken 

variabel som har påverkan på den andra eller om det är en annan faktor som påverkar kan 

inte utläsas. Regressionsanalysen undersöker sambandet mellan två variabler som har ett 

kausalt samband, men resultatet kan dock påverkas av andra variabler. För att kontrollera 

bort några av dessa oberoende variabler användes i denna studie multipel 

regressionsanalys. Möjligheten att uttala sig om det kausala sambandet stärktes därmed. 

 

Den stora utbredningen av CSR-rapportering indikerar på att utvecklingen av CSR och 

dess rapporteringsmetoder enbart kommer bli viktigare för alla företag att 

uppmärksamma. Vidare kunde resultaten stärka resonemanget gällande att CSR uttrycks 

olika för olika företag samt att begreppet har utvecklats över tiden med hänsyn till 

tidigare forskning och att kontinuerlig uppdatering därmed är nödvändig. I framtiden 

anser vi att rapportering om företags sociala ansvarstagande kommer utgöra en 

självklarhet för alla större företag. Detta då det förbättrar uppfattningen av företaget, är 

värdeskapande samt efterfrågas av konsumenter. CSR-arbete och dess rapportering 

kommer växa sig allt starkare och bli en norm inom företagsvärlden.  
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7. Slutdiskussion 

 

I följande kapitel presenteras studiens resultat med svar på problemformuleringen och 

slutsatser. Vidare diskuteras huruvida studiens syfte har uppnåtts och hur studien hade 

kunnat förbättras. Den samhällsnytta samt det bidrag studien ger presenteras och kapitlet 

avslutas med förslag till fortsatt forskning.    

 

7.1 Resultat av innehållsanalys 

Innehållsanalysen berör studiens första forskningsfråga hur svenska börsnoterade företag 

rapporterar om de tre CSR-dimensionerna miljö, ekonomi samt socialt ansvar i 

årsredovisningar. Utifrån denna studies resultat kan det konstateras att svenska 

börsnoterade företag rapporterar om sitt sociala ansvarstagande i olika utsträckning. Den 

största delen av rapportering berörde proaktivt engagemang. Majoriteten, 73 av 80 

studerade företag, visade på CSR-engagemang genom att rapportera om sitt sociala 

ansvarstagande till intressenter. De flesta företag använde dock inte benämningen CSR i 

sina rapporter utan rubricerade och benämnde engagemanget och arbetet endast som 

ansvar. Vid ordfrekvensanalys framkom att lite mindre än en fjärdedel av de studerade 

företagen använde begreppet CSR eller Corporate Social Responsibility i sin 

årsredovisning och då med låg frekvens. 

 

Vidare kunde en tendens att rapportera mer om företagens förhoppningar och mål än om 

risker och faktiskt genomförande utläsas. Faktiskt genomförande och utvärderingar av 

resultat var dock något som behandlades hos flertalet företag och bristen upplevdes inte 

så påtagligt att det påverkade rapporternas trovärdighet. Vidare innehöll rapporterna 

generellt mer positivt värdeladdade ord än negativa, men detta utan att upplevas 

förskönande eller att de frångick konkret information. 

 

De flesta företag delade upp sitt ansvarstagande på de tre CSR-dimensionerna ekonomi, 

miljö samt socialt ansvar genom att rapportera specifikt om dessa i olika avsnitt eller 

under specifika rubriker. Ekonomiskt ansvarstagande genomsyrade dock i högre grad 

hela rapporterna och var för nästan alla företag en del av dess strategi och vision. För 
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resultatet av graderingstabellen, utan hänsyn till antal kategorier för respektive 

dimension, uppvisade dock dimensionen för socialt ansvar en högre grad av rapportering 

än övriga dimensioner. Inget företag uppvisade en totalpoäng på noll inom den sociala 

dimensionen. Skillnaden mellan miljö och ekonomi var inte lika påtaglig, men miljö fick 

något högre totalpoäng. Tas hänsyn till antal kategorier inom dimensionerna för 

graderingstabellen uppvisade socialt ansvar lägre poäng än övriga vilket kan härledas från 

det faktum att dimensionen innefattar tre fler kategorier än övriga. Vi anser dock inte att 

beräkningarna med hänsyn ger rättvis fördelning då socialt ansvar delats upp i ett större 

antal kategorier på grund av att fler riktlinjer och principer behandlar dimensionen och 

därmed speglar vart fokus ligger. Dimensionen för miljö uppvisade fortfarande en något 

högre grad av rapportering än den ekonomiska då hänsyn togs eftersom de 

representerades av lika många kategorier. Högst fokus inom ekonomi hade kategorierna 

utveckling samt tillväxt och lägst korruption. Inom miljö uppvisade utsläpp samt 

förebyggande arbete högst fokus och miljövänligt teknik lägst. För socialt ansvar 

uppvisade anställda samt samarbetspartners högst fokus och välgörenhet lägst fokus. 

 

Ord klassificerade inom den sociala dimensionen förekom mest frekvent i rapporteringen. 

Värt att uppmärksamma är skillnaden i antal ord vilka representerar varje enskild 

dimension. Ekonomi är kopplat till 8 ord, miljö till 12 ord och socialt ansvar till 16 ord. 

Trots att den miljömässiga dimensionen representerades av fler ord än den ekonomiska så 

uppvisade den ekonomiska dimensionen en markant högre procentuell frekvens i det 

studerade urvalet. Socialt ansvar uppvisade högst ordfrekvens, men skillnaden mellan den 

ekonomiska och sociala dimensionen är dock inte så påtaglig. Högst antal träffar inom 

ekonomi hade utveckling samt risk och lägst välgörenhet. Inom miljö uppvisade risk samt 

ansvar högst frekvens och CSR lägst. För socialt ansvar uppvisade utveckling samt 

intressent högst antal träffar och välgörenhet lägst antal.  
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Ökande betydelse för CSR-tal 

7.2 Resultat av statistisk undersökning 

I enlighet med andra forskningsfrågan har sambandet mellan CSR-rapportering och ett 

antal företagskaraktäristika samt egenskaper hos de som styr inom företaget genom 

statistisk undersökning testats för att förklaras. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 2 - Testade variablers inverkan på CSR-tal 

 

 

 

 

Figur 2 illustrerar den inverkan testade variabler har på CSR-rapportering. Variablerna är 

presenterade efter den påverkningsgrad de har på genererat CSR-tal från lägst till högst. 

Skillnaden i påverkan mellan variablerna branschtillhörighet och ägarstruktur går inte att 

sätta i relation till de övriga tre oberoende variabler, varför de har placerats utanför pilen. 

Att variablerna inte går att sätta i relation till varandra beror på att sambanden testats 

genom olika hypotestester vilka inte genererar resultat i samma mätenheter. Sambandet 

mellan CSR-tal och nettoomsättning, medelålder samt könsfördelning testades genom 

samma test, linjär regressionsanalys och kan därför sättas i relation till varandra.  
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Hypotes 1: Företag med högre nettoomsättning har högre CSR-tal än företag med 

lägre nettoomsättning. 

 

Nettoomsättning korrelerar med CSR-tal och därmed graden av CSR-rapportering. 

Företag med högre nettoomsättning har högre CSR-tal än företag med lägre 

nettoomsättning. Sambandet mellan variablerna är svagt, 8,4 procent av variationen för 

CSR-talet kan förklaras av nettoomsättningen. Sambandet stärks dock genom att 

nettoomsättning var den variabel som hade störst påverkan på CSR-talet när de andra, för 

denna studie, oberoende variablerna kontrollerades bort. 

 

Hypotes 2: Företag med branschtillhörighet: Olja & Gas, Industri, Sjukvård, 

Råvaror, Dagligvaror och Kraftförsörjning har högre CSR-tal än företag med 

branschtillhörighet: Teknologi, Konsumenttjänster, Telekommunikation och 

Finans. 

 

Branschtillhörighet korrelerar med CSR-tal och därmed graden av CSR-rapportering. De 

branscher som kategoriserades inom gruppen med ett förväntat högt CSR-tal i hypotes 2 

uppvisade generellt ett högre CSR-tal än de branscher som kategoriserades med förväntat 

lågt CSR-tal. Företag med förväntat högt CSR-tal uppvisade en förskjutning mot högre 

CSR-tal medan företag med förväntat lågt CSR-tal uppvisade en förskjutning mot lägre. 

Sambandet är dock svagt. 

 

Hypotes 3: Företag med en yngre medelålder i styrelse samt ledning arbetar mer 

med frågor gällande CSR än de med en högre medelålder i styrelse samt ledning. 

 

Medelålder korrelerar med CSR-tal och därmed graden av CSR-rapportering. Det 

föreligger ett statistiskt samband mellan medelålder och CSR-tal. Samband mellan 

variablerna kan dock via genomförda hypotestester konstateras svagt då endast 6,8 

procent av variationen av CSR-talet kan förklaras av medelålder. 
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Hypotes 4: Företag med högre andel kvinnor i styrelse samt ledning tenderar att 

arbeta mer med CSR än de med en lägre andel kvinnor i styrelse samt ledning.  

 

Könsfördelning korrelerar inte med CSR-tal och därmed graden av CSR-rapportering. 

Det föreligger inte ett statistiskt säkerställt samband mellan variablerna. 

 

Hypotes 5: Familjeägda företag har högre CSR-tal än icke familjeägda företag. 

 

Ägarstruktur korrelerar med CSR-tal och därmed graden av CSR-rapportering. Det är 

statistiskt säkerställt att medelvärdet av CSR-talet för familjeägda företag är 6,63 enheter 

högre än medelvärdet för icke familjeägda företag. Vi kan med detta påvisa en skillnad i 

CSR-talet med hänsyn till ägarstruktur och acceptera att familjeägda företag har högre 

CSR-tal än icke familjeägda företag. 

 

7.3 Slutsats 

Enligt genomförd undersökning och analys kan konstateras att CSR är en definition av 

sin tid. Ord och aktiviteter som är symtomatiska för vår tid har utvecklats mot ett högre 

fokus medan tidigare viktiga begrepp har minskat i betydelse vid rapportering av CSR. 

Förändringar i samhälle och företag leder utvecklingen av CSR. Välgörenhet hade enligt 

Hack, Kenyon och Wood (2014) tidigare starkt fokus i samband med CSR. Detta fokus 

har idag minskat. Att företag fokuserar på utveckling, tillväxt, ansvar samt risk visar på 

att aktiviteter som stärker företag inifrån har större fokus än de aktiviteter som stärker 

företag utifrån såsom välgörenhet och korruption. Likväl stöds detta genom att hållbarhet 

i produktion framförallt nås genom effektivisering istället för användning av miljövänlig 

teknik. Effektivisering ger företag fler fördelar bortom miljöaspekten än miljövänlig 

teknik då miljövänlig teknik kan komma kräva fler resurser och mer tid. Att företag måste 

stärkas hållbart med hänsyn till både miljö och sociala aspekter är dock något som är 

signifikant och framträdande. Detta visar som Taneja, Taneja och Gupta (2011) påpekat 

att CSR inte är ett koncept som kommer försvinna inom någon snar framtid utan endast 

utvecklas i linje med den sociala och politiska företagsutvecklingen. Trots att den sociala 

dimensionen har ett övertag över miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande är alla 

dimensioner av stark betydelse och tar inte över någon annan markant. Spridning finns 



 
 

99 

dock naturligt mellan företag med hänsyn till branschtillhörighet och aktiviteter med 

negativ påverkan. Dimensionerna har tidigare skiftat i betydelse och förhållande till 

varandra där de i perioder uppmärksammats av olika vikt med följden att vissa områden 

åsidosatts (Williams 2014). Att alla dimensioner får utrymme och uppmärksamhet i 

rapporteringen är betydande för CSR och intressenternas bedömningsförmåga av 

företagens socialt ansvarsfulla profil. 

 

Företag anpassar sig mer efter omgivning och intressenter än vad de påverkas av 

företagskaraktäristika och egenskaper hos de som styr vid framställning av CSR-

rapportering i årsredovisning. Enligt denna studies resultat är nettoomsättning dock den 

variabel som har störst påverkan på graden av CSR-rapportering. Företag med högre 

nettoomsättning har fler intressenter som kan påverka och större resurser att tilldela 

genomförandet av CSR-rapportering och denna studies poänggivande CSR-aktiviteter. 

Likväl påverkas graden av rapportering med hänsyn till branschtillhörighet då detta 

påverkar verksamhetens aktiviteter och förhållning till intressenter. Vidare påverkar 

ägarstruktur graden av rapportering då familjeägda företag tillämpar långsiktigt 

beslutsfattande vilket enligt Granqvist (2012) gynnar hållbarhet och socialt 

ansvarstagande.  

 

7.4 Samhällsnytta och bidrag 

Denna studie uppmuntrar företag till att verka för global hållbarhet och agera socialt 

ansvarstagande. Ett aktuellt ämne i dagens samhälle som ständigt präglas av negativ 

miljöpåverkan och dåliga sociala förhållanden samtidigt som medvetenheten hos och 

kraven på ansvarstagande från befolkningen ökar. Företag bidrar med negativ påverkan 

på miljön och kan ge upphov till ekonomisk ansvarslöshet samt dåliga sociala förhållande 

på arbetsmarknaden. De har därför en skyldighet att verka för en positiv förändring och 

väga upp dessa negativa effekter. Vidare har företag möjlighet att arbeta för global 

långsiktig hållbarhet som gynnar alla. Vikten av att tillämpa ett ansvarstagande 

förhållningssätt inom företag världen över blir bara mer påtaglig. Resultatet av denna 

studie kan vägleda företag att arbeta mer med och rapportera CSR mer medvetet med 

hänsyn till verksamhetens förutsättningar. 
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Att rapportera om och därmed kommunicera ut sitt engagemang om CSR är en viktig del 

i arbetet för att företag ska kunna dra nytta av dess värdeskapande process. Vidare är det, 

för att påvisa medvetenhet och intressentmedvetenhet, viktigt att hänga med i 

utvecklingen av CSR och inte rapportera i lägre grad eller mindre trovärdigt än sina 

konkurrenter. CSR är under ständig utveckling och uppdatering. Bristen på gemensam 

förståelse och terminologi inom området har gjort det svårt för organisationer att utveckla 

konsekventa strategier för rapportering. En kartläggning av CSR:s fokusområden inom de 

tre dimensionerna är därmed av vikt att genomföra kontinuerligt. Vidare skiljer sig 

engagemanget och därmed rapporteringen naturligt åt mellan olika branscher. Företag 

vilka inte uppvisar någon direkt miljöpåverkan kan inte trovärdigt rapportera likvärdigt 

med de som har hög miljöpåverkan, varför det är betydande att branschtillhörighet 

belyses. Vidare är det därmed även av vikt att ta hänsyn till viktningsproblemet då de 

olika CSR-dimensionerna har olika värde för olika branscher och företag. Detta har gjorts 

genom att först belysa de tre dimensioner separat för att därefter sammanställa dem, 

analysera dimensionernas olika utbredning samt huruvida viktningsproblemet är påtagligt 

eller ej och genom utformningen av ordlista och graderingstabell. Att ta fram en 

kartläggning av CSR i svenska börsnoterade företag skapar en medvetenhet om 

rapporteringens relevans och ger företag en jämförelsegrund att använda vid utformning 

och granskning av rapportering för CSR. Att rapportering av CSR till intressenter tidigare 

inte fått så stor uppmärksamhet inom forskningen är en ytterligare anledning till varför 

denna studie ger ett bidrag. 

 

Vidare är det intressant att skapa kunskap gällande om graden av CSR-rapportering är 

beroende av vissa variabler hos svenska börsnoterade företag. Detta för att skapa 

medvetenhet vid framtida utformning och granskning av rapporterna. Genom resultatet av 

att studera sambandet mellan rapportering av CSR och företagskaraktäristika samt 

egenskaper hos de som styr i företaget skapades kunskap och medvetenhet om den 

faktiska rapporteringen av CSR. Via studier av sådana samband och test av befintlig teori 

är det möjligt att förbättra den bakomliggande kunskapen om arbetet med och 

rapporteringen av CSR. 

 

Denna studie särskiljer sig framförallt från liknande kartläggningsstudier genom sin 

utformning vilken tar hänsyn till både antalet redogörande och innehållet i 

upplysningarna av CSR samt till viktningen mellan dimensionerna. Utformningen ger 
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studien ett större djup och förhöjer dess tillförlitlighet. Studiens upplägg med två 

individuella steg, innehållsanalys och statistisk undersökning, är vidare ett 

tillvägagångssätt som inte påträffats vid granskning av tidigare forskning inför studiens 

genomförande. Detta bidrar med ytterligare en infallsvinkel vid kartläggningen i 

förhållande till tidigare studier och skapar kännedom om viktnings- och 

aggregeringsproblemet mellan dimensionerna inför summeringen av CSR-tal till den 

statistiska undersökningen. Att ordlistan och graderingstabellen kopplades till de olika 

dimensionerna visar ytterligare att hänsyn tagits till viktnings- och 

aggregeringsproblemet. Vidare har både en praktisk nytta och teoretisk relevans uppnåtts.  

 

7.5 Egna reflektioner 

Denna studies syfte bestod av två delar vilka uppfyllts i två steg. Den första delen berörde 

att kartlägga rapportering av de tre CSR-dimensionerna miljö, ekonomi samt socialt 

ansvar i årsredovisningar från svenska börsnoterade företag. Genom innehållsanalys och 

framtagandet av en ordlista samt graderingstabell som verktyg för att undersöka hur och 

vad företag rapporterar om de tre olika dimensionerna uppfylldes denna del av syftet. 

Syftets andra del bestod av att testa och analysera variablerna nettoomsättning, 

branschtillhörighet, medelålder, könsfördelning samt ägarstruktur och därigenom förklara 

deras påverkan på graden av CSR-rapportering. Genom framtagandet av ett CSR-tal från 

innehållsanalysens ordlista samt graderingstabell som mätte graden av CSR-rapportering 

satt i förhållande till variablerna i hypotestesterna uppfylldes likväl syftets andra del. 

 

Från en kritisk synvinkel hade resultatet blivit mer tillförlitligt om studien utförts på ett 

större urval företag med en jämn representation mellan branscherna. Urvalet hade dock då 

inte varit slumpmässigt eller representativt för populationen. Med ett större urval från en 

mer omfattande population hade likväl förutsättningarna för generaliserbarhet till alla 

svenska börsnoterade företag förbättrats. Vidare hade innehållsanalysen kunnat 

genomföras med kvalitativ forskningsstrategi där alla årsredovisningar granskats initialt 

innan någon form av sammanställningstabell skapats. Detta hade kunnat ge en mer 

omfattande kartläggning. 
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7.6 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie granskar endast årsredovisningar för att generera en kartläggning av CSR 

och undersöka samband mellan graden av rapportering för CSR och ett antal variabler. 

Fortsatt forskning kan breddas och då bygga på fler kommunikationskanaler företag 

använder för CSR. Detta för att testa studiens resultat och se om årsredovisningar fullgott 

kommunicerar CSR-engagemang. Vidare kan fortsatt forskning med grund i denna 

studies resultat genom utförandet av fältstudier granska och testa om rapporteringen 

överensstämmer med faktiskt utfört CSR-arbete och engagemang. Då studien är härledd 

från att CSR är i ständig förändring bör likväl vidare forskning uppdatera denna studie 

om några år för att undersöka om och i så fall hur fokus för rapportering har skiftat inom 

de tre CSR-dimensionerna. Vidare bör sambandet mellan könsfördelning och grad av 

CSR-rapportering testas i ett senare skede då ledningarna och styrelserna uppvisar högre 

jämställdhet.  
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I 

Bilagor 

Bilaga 1 – CSR-tal 

1.1 Företag och CSR-tal 

 
Företag År Omsättning (MSEK) Bransch Medelålder Män Kvinnor Andel Kvinnor Familjeföretag Summerat CSR-tal 

1 Mekonomen 13 1 702 Dagligvaror 56,4 9 3 25,00% X 40,97 

2 Odd Molly International 13 228 Dagligvaror 53,5 6 6 50,00% 
 

23,22 

3 Arcam 13 199,4 Industri 55,4 10 2 16,67% 
 

29,89 

4 B&B TOOLS 13/14 7 648 Industri 54,0 14 5 26,32% 
 

33,49 

5 Haldex 13 3 920 Dagligvaror 52,9 19 2 9,52% 
 

44,97 

6 Swedish Orphan Biovitrum 13 2 200 Sjukvård 54,2 14 6 30,00% 
 

40,41 

7 Moberg Pharma 13 157,4 Sjukvård 53,2 11 2 15,38% 
 

44,28 

8 SSAB 13 35 529 Råvaror 57,2 21 3 12,50% 
 

47,23 

9 Intellecta 13 488,4 Industri 57,1 7 5 41,67% 
 

20,12 

10 Geveko 13 875 Industri 51 7 1 12,50% 
 

21,10 

11 Recipharm     Sjukvård         
 

  

12 Eltel     Industri         
 

  

13 BillerudKorsnäs 13 19 533 Råvaror 54,1 17 5 22,73% 
 

41,75 

14 Trigon Agri     Dagligvaror         
 

  

15 Ortivus 13 36,1 Sjukvård 51,2 8 2 20,00% 
 

29,50 

16 Bong 13 2 564 Industri 52,5 11 2 15,38% 
 

33,79 

17 Oasmia Pharmaceutical 13/14 0,6 Sjukvård 59,9 13 2 13,33% 
 

33,33 

18 Medivir 13 446 Sjukvård 59,6 12 4 25,00% 
 

36,21 

19 Swedish Match 13 12 610 Dagligvaror 54,6 15 6 28,57% 
 

49,98 



 
 

II 

20 Cloetta 13 4 893 Dagligvaror 54,8 19 3 13,64% 
 

45,91 

21 Karolinska Development 13 10 Sjukvård 57,6 11 1 8,33% 
 

34,10 

22 Meda 13 13 114 Sjukvård 57,2 17 3 15,00% 
 

57,06 

23 Allenex 13 111,8 Sjukvård 293 5 0 0,00% 
 

23,45 

24 New Wave 13 4 047 Dagligvaror 53 13 2 13,33% 
 

32,29 

25 BE Group 13 3 994 Råvaror 54,8 12 1 7,69% 
 

42,77 

26 ASSA ABLOY 13 48 481 Industri 57,1 18 3 14,29% 
 

52,22 

27 VBG Group 13 1 171,40 Dagligvaror 56,9 12 3 20,00% 
 

35,50 

28 Precise Biometrics 13 34,9 Industri 51,5 7 3 30,00% 
 

30,07 

29 Lundin Mining Corporation     Råvaror         
 

  

30 Atlas Copco 14 83 888 Industri 57,7 15 4 21,05% 
 

76,68 

31 Rederi AB Transatlantic 13 2 925 Industri 55,4 9 2 18,18% 
 

35,77 

32 Electrolux 13 112 143 Dagligvaror 55,7 15 6 28,57% 
 

41,09 

33 ABB Ltd 13 34 827 Industri 58,9 17 2 10,53% 
 

40,79 

34 eWork Scandinavia 13 3 767,90 Industri 48,1 13 5 27,78% 
 

26,60 

35 NCC 13 57 823 Industri 54,4 16 8 33,33% 
 

51,22 

36 Cocentric 13 1 980 Industri 50,3 11 1 8,33% 
 

45,26 

37 SECTRA 13 817 Sjukvård 49,7 13 4 23,53% 
 

28,39 

38 Global Health Partner 13 738 Sjukvård 51,7 9 3 25,00% 
 

23,11 

39 Skanska 13 137 118 Industri 57,8 21 4 16,00% 
 

49,83 

40 Cavotec     Industri         
 

  

41 Elos 13 479,4 Sjukvård 54,3 14 4 22,22% 
 

46,67 

42 Peab 13 43 095 Industri 53,7 15 4 21,05% X 48,17 

43 Poolia 13 36,2 Industri 55,4 10 6 37,50% 
 

36,52 

44 Transcom WorldWide     Industri         
 

  

45 Arise 13 231 
Kraftförsörj

ning 
57,6 11 1 8,33% 

 
48,66 

46 Elekta 13/14 10 694 Sjukvård 57,1 16 3 15,79% 
 

43,81 

47 BlackPearl Resources SDB     Olja & Gas         
 

  



 
 

III 

48 Rejlers 13 12,8 Industri 55,5 12 5 29,41% 
 

41,43 

49 Aspiro 13 248,3 Teknologi 44,4 16 1 5,88% 
 

20,21 

50 Corem Property Group 13 760 Finans 50,6 7 2 22,22% 
 

43,66 

51 Handelsbanken 14 27 244 Finans 59,1 22 6 21,43% 
 

42,19 

52 Castellum 14 3 249 Finans 54,6 11 5 31,25% 
 

42,57 

53 Investor 13 6 975  Finans 60,7 14 5 26,32% X 32,43 

54 Intrum Justitia 13 4 566 Finans 52,5 17 3 15,00% 
 

26,92 

55 Qliro Group 13 4,4 
Konsument

tjänster 
45,1 12 4 25,00% 

 
24,74 

56 Ericsson 13 227 983 Teknologi 54,5 22 10 31,25% 
 

43,41 

57 Clas Ohlson 13/14 6 808  
Konsument

tjänster 
51,4 16 7 30,43% X 52,28 

58 Acando 13 774 Teknologi 55,5 13 4 23,53% 
 

36,69 

59 AllTele 13 779,2 
Telekommu

nikation 
56 8 2 20,00% 

 
21,55 

60 Vostok Nafta Investment 13 3 153,50 Finans 46,7 6 1 14,29% 
 

12,55 

61 Net Entertainment NE  13  179,7 
Konsument

tjänster 
48,5 10 5 33,33% 

 
23,70 

62 Hennes & Mauritz 13 128 562 
Konsument

tjänster 
56,8 5 6 54,55% X 48,61 

63 RNB Retail and brands 13/14 479  
Konsument
tjänster 

54,7 8 3 27,27% 
 

29,60 

64 Nordea Bank 14 50 377  Finans 56,8 15 4 21,05 % 
 

28,55 

65 Platzer fastigheter holding 13 7  Finans 50,6 7 4 36,36% 
 

38,99 

66 HMS Networks 13 501  Teknologi 53,3 11 5 21,43% 
 

38,57 

67 Vitec Software Group 13 371,6  Teknologi 58 8 5 27,27% 
 

21,89 

68 Net Insight 13 280,8  Teknologi 53,8 8 5 38,46% 
 

31,20 

69 FastPartner 13 765,9  Finans 60,1 13 1 7,14% 
 

18,13 

70 Hemtex 13 981,3 
Konsument

tjänster 
55,4 8 5 38,46% 

 
31,05 

71 Hufvudstaden 14  1 596 Finans 54 13 3 18,75% 
 

31,28 

72 Öresund 13  17 656 Finans 52 9 3 25,00% 
 

15,36 

73 Micro Systemation 13  137,5 Teknologi 50,9 6 1 14,29% 
 

20,35 



 
 

IV 

74 Addnode Group 13  1 443,5 Teknologi 56,3 7 2 22,22% 
 

19,25 

75 Enea 13  408,5 Teknologi 50,1 11 3 21,43% 
 

33,87 

76 Nordic Service Partners 13  776,4 
Konsument
tjänster 

51,8 8 2 20,00% 
 

27,96 

77 Besqab 13  694,9 Finans 52,3 11 3 21,43% X 37,80 

78 Rezidor Hotel Group 13 8 165 
Konsument
tjänster 

56,8 12 3 20,00% 
 

39,35 

79 Softronic 13 552  Teknologi 54 20 3 13,04% 
 

25,23 

80 Nordnet 14 337  Finans 49,3 14 5 26,32% X 46,36 

81* SinisterCast 13 51,9 Industri 60,4 7 1 12,50%  31,63 

82* Lammhults Design Group 13 607,7 Dagligvaror 54,1 9 2 18,18%  45,18 

83* Sanitec 13 6 495 Industri 52,2 12 3 20,00%  58,13 

84* Semcon 13 2 508,4 Industri 52,7 15 4 21,05%  31,21 

85* Hexagon 13 22 488 Industri 53,8 14 2 12,50%  33,66 

86* Boliden 13 34 409 Råvaror 56,2 14 5 26,32%  45,36 

87* Cellavision 13 179,9 Sjukvård 56,2 10 4 28,57%  43,81 

Medelvärde på CSR-tal inklusive familjeföretag: 36,29  

Medelvärde på CSR-tal exklusive familjeföretag: 35,57 

* Företag 81-87 tillhör andra urvalet för att kompensera för bortfall av strukna företag vars årsredovisningar endast fanns på engelska i urval 1 

 



 
 

V 

1.2 Familjeföretag och CSR-tal 

 
Företag År Summerat CSR-tal 

1 Axfood 14 51,25 

2 Kinnevik 13 30,73 

3 Latour 14 34,44 

4 Melker Schörling 13 36,71 

5 Lundin Petroleum 13 46,62 

6 Nordnet 14 46,36 

7 Besqab 13 37,80 

8 Hennes & Mauritz 13 48,61 

9 Clas Ohlson 13/14 52,28 

10 Investor 13 32,43 

11 Peab 13 48,17 

12 Merkonomen 13 40,97 

Medelvärde på CSR-tal: 42,20 
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Bilaga 2 – Riktlinjer och principer 

OECD 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag innehåller i korthet: 

1. Allmänt: Respektera mänskliga rättigheter, bidra till en hållbar utveckling och de 

anställdas fortbildning. 

2. Information: Ge god information om sin verksamhet och sina produkter och tjänster, 

såväl finansiell som annan. 

3. Anställda: Respektera de anställdas fackliga rättigheter, samarbeta på olika sätt med 

de anställdas representanter och motarbeta barnarbete. Informera om och lindra 

negativa konsekvenserna av nedläggningar. 

4. Miljö: Sträva efter kontinuerlig förbättring. Skydda miljö, hälsa och säkerhet till 

exempel genom miljöledningssystem och att tillämpa försiktighetsprincipen. 

Utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster utan olämplig miljöpåverkan. 

5. Korruption: Inte ge mutor, främja öppenhet och de anställdas medvetenhet om 

företagets policy mot mutor. 

6. Konsumentintressen: Ge information om produkter till konsumenter och etablera 

rutiner för att lösa konsumenttvister. 

7. Vetenskap och teknik: Sträva efter att överföra teknik och kunskap till värdlandet. 

8. Konkurrens: Inte samarbeta med konkurrenter så att konkurrensen begränsas. 

 

 

IIRC - fritt översatt  

1. Strategisk fokus och framtida mål: En integrerad rapport ska ge insikt i en 

organisations strategi och hur den relaterar till organisationens förmåga att skapa 

värde på kort-, medel- och långsikt samt dess användande av och effekt på kapitalet. 

2. Kommunikation av information: En integrerad rapport ska visa en helhetsbild av 

kombinationen, inbördes samband och beroendet mellan de faktorer som påverkar 

organisationens förmåga att skapa värde över tid. 

3. Relation med intressenter: En integrerad rapport ska ge insikt i utformning och kvalitet 

av organisationens relation med dess huvud intressenter, inkluderat hur och till vilken 

grad organisationen förstår, tar i beräkning och agerar utefter deras legitimitetsbehov 

och intresse. 



 
 

VII 

4. Väsentlighet: En integrerad rapport ska innehålla information om de ämnen som i hög 

grad påverkar organisationen förmåga att skapa värde över kort-, medel- och långtid. 

5. Koncis: En integrerad rapport ska vara koncis.  

6. Tillförlitlighet och fullständighet: En integrerad rapport ska innehålla alla materiella 

angelägenheter, både positiva och negativa. 

7. Konsekvent och jämförbar: Informationen i en integrerad rapport ska presenteras: (a) 

på en grund som är konsekvent över tiden och (b) på ett sätt som möjliggör 

jämförelser med andra organisationer till den grad att det fortfarande är möjligt för 

företaget att skapa värde över tid.  

 

 

FN - Global Compact 

Mänskliga rättigheter 

 Princip 1 - Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella 

mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka. 

 Princip 2 - Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot 

mänskliga rättigheter. 

Arbetsvillkor 

 Princip 3 - Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett 

faktiskt ("effective") erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar. 

 Princip 4 - Avskaffande av alla former av tvångsarbete. 

 Princip 5 - Faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete. 

 Princip 6 - Avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. 

Miljö 

 Princip 7 - Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker. 

 Princip 8 - Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande. 

 Princip 9 - Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 

Korruption 

 Princip 10 - Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning 

och bestickning.  
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Bilaga 3 – Graderingstabell 

Kod CSR-aktivitet Aktivitetens innebörd OECD IIRC FN* 

H1 Helhetsbild  Är hela rapporten genomsyrad av CSR-tankar eller kan CSR-

information endast återfinnas i en specifik del av rapporten. Ges 

god information om verksamheten och produkter och tjänster, 

såväl finansiell som annan. 

1 2 

4 

6 

 

H2 Separat 

hållbarhetsredovisning 

Finns det en separat CSR/hållbarhets-redovisningsrapport eller 

redovisas detta endast i årsrapporten. 

   

H3 Del av Strategi/vision Är CSR-arbetet en del av företagets strategi/vision eller inte.  1  

Socialt    

S1 Anställda Erbjuder företaget deras anställda möjligheter för utbildning och 

utveckling. Arbetar företaget för en god arbetsmiljö.  

1  4 

6 

S2 Arbetsvillkor 

 

Har företaget en utförlig förklaring av de arbetsvillkor som 

gäller. Respekteras de anställdas rätt till facklig frihet och 

kollektivavtalsförhandlingar. Se till att inget barnarbete bedrivs.  

3 

4 

 3 

4 

5 

S3 Jämställdhet Har företaget ett fokus på jämställdhet, bedrivs någon form av 

jämställdhetsarbete inom företaget. 

  6 

S4 Mänskliga rättigheter Diskuteras mänskliga rättigheter med avseende på distribution 

och samarbete. Försäkra sig om att deras eget företag inte är 

delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. 

1 

2 

 1 

2 

S5 Välgörenhet Bidrar företaget med medel till välgörenhetsorganisationer.    

S6 Aktiviteter i samhället Deltar företaget i hjälpande och utvecklande aktiviteter i 

samhället. 

   

S7 Samarbetspartners  Kontrollerar företaget att deras samarbetspartners följer de 

hållbarhetsriktlinjer företaget själva jobbar efter. 

 3  

Miljö    

M1 Utsläppskontroll Tillämpar företaget starka restriktioner gällande utsläpp. Är det 

en central fråga att hålla utsläppsnivåer låga. 

4   

M2 Förebyggande arbete Identifierar och bedömer företaget risker för att utföra 

skonsammast möjliga arbete för miljön. Skyddas miljö, hälsa och 

säkerhet till exempel genom miljöledningssystem och att tillämpa 

försiktighetsprincipen. 

2 

4 

 7 

8 

9 

M3 Miljövänlig teknik Utvecklas och används miljövänlig teknik vid produktion. 4 

7 

 8 

9 

M4 Miljöcertifikat Tillämpas certifieringar för att säkra ett miljövänligt arbete 

genom hela företaget. 

4  8 

Ekonomi    

E1 Utveckling Bedriver företaget utvecklingsarbete. Utvecklas och tillhandahålls 

produkter och tjänster utan olämplig miljöpåverkan. 

  8 

9 

E2 Tillväxt Identifieras företagets förutsättningar och möjligheter, nya 

produkter och tjänster, med fokus på kvalitet och hållbarhet. 

 4 8 

9 

E3 Investeringar Investerar företaget medel i miljö och/eller infrastruktur samt tar 

upp risker med investeringar. 

  9 

E4 Korruption Främjas en öppenhet och ökad medvetenhet hos anställda om 

företagets policy mot mutor. Pågår ett aktivt arbete mot 

korruption och mutor. 

5  10 

* Kolumnerna OECD, IIRC samt FN visar hur de olika principerna legat till grund för kategorierna inom graderingstabellen 
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Bilaga 4 – Ordlista 

Kod Ord Relaterade ord CSR-dimension 

O1 Ansvar* Skyldighet 
Ekonomi, Socialt ansvar, 
Miljö 

O2 Arbetsmiljö Kollektivavtal, anställningsavtal, hälsa Socialt ansvar 

O3 CSR Corporate Social Responsibility 
Ekonomi, Socialt ansvar, 
Miljö 

O4 Diskriminering 
Diskriminera, könsfördelning, mångfald, 

jämställd* 
Socialt ansvar 

O5 Hållbar* -hetsredovisning, -hetsrapport Miljö 

O6 Intressent Ägare, medarbetare, anställd, aktör Socialt ansvar 

O7 Klimat* -påverkan, växthuseffekt Miljö 

O8 Korrupt* Muta, mutor Socialt ansvar 

O9 Lojal Tillit, tillsammans Socialt ansvar 

O10 Lönsam* Vinst, effektiv Ekonomi 

O11 Miljö* 

-policy, -mässig, -ledningssystem, -vänlig,  

-märkning, -märkt, -certifikat, -arbete,  

-förändring 

Miljö 

O12 Grön* -distribution, -transport, -logistik Miljö 

O13 Rättighet Barnarbete Socialt ansvar 

O14 Natur* 
-gas, -material, -reservat, -resurs, -vänlig, 

-skyddsförening 
Miljö 

O15 Risk Konsekvens, osäker 
Ekonomi, Socialt ansvar, 
Miljö 

O16 Rådgivning Rådgöra, vägleda, vägledning 
Ekonomi, Socialt ansvar, 
Miljö 

O17 Samhällsansvar Samhälle, omgivning Socialt ansvar, Miljö 

O18 Sjuk* 
-dom, -frånvaro, -skrivning, -dagar, -vård, 

-pension 
Socialt ansvar 

O19 Tillväxt Expansion, expandera, växa Ekonomi 

O20 Utbildning Utbilda, fortbildning, kunskap Socialt ansvar 

O21 Utsläpp Koldioxid, förorening, CO2 Miljö 

O22 Utveckling 
Utveckla, FoU, förbättra, förbättring, stärka, 

stärkt 
Ekonomi, Socialt ansvar 

O23 Välgörenhet Välgörande, sponsring, sponsra, hjälpverksamhet Ekonomi, Socialt ansvar 

O24 Återvinna Återvinning Miljö 

O25 Öppenhet Uppriktig, offentlig, transparens Socialt ansvar 
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Bilaga 5 – Resultat från graderingstabell 

 
H1 H2 H3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Total 
S 

M1 M2 M3 M4 
Total 

M 
E1 E2 E3 E4 

Total 
E 

Total 
poäng 

1 2 0 1 2 2 2 1 0 0 1 8 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 21 

2 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 6 0 1 1 2 4 0 1 0 0 1 13 

3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 9 

4 1 0 0 2 1 0 2 0 0 1 6 1 1 0 2 4 1 2 0 0 3 14 

5 2 0 2 2 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 1 4 2 2 1 0 5 20 

6 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 2 5 2 1 0 2 5 18 

7 2 0 1 2 1 2 1 0 0 2 8 1 1 1 2 5 1 1 0 0 2 18 

8 2 0 1 2 1 2 2 0 0 2 9 1 1 2 1 5 2 1 2 1 6 23 

9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 6 

10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 3 1 0 1 0 2 7 

11                                             

12                                             

13 1 2 2 2 1 0 0 0 0 1 4 2 2 2 2 8 2 1 1 0 4 21 

14                                             

15 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 10 

16 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 6 2 1 0 1 4 1 1 1 2 5 16 

17 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 12 

18 1 0 0 2 1 1 2 0 1 1 8 1 1 0 1 3 2 1 0 1 4 16 

19 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 11 1 2 2 2 7 2 1 1 2 6 29 

20 2 0 0 2 1 1 2 1 2 2 11 2 2 1 2 7 2 2 1 1 6 26 

21 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 0 0 1 1 2 1 1 1 0 3 9 

22 2 2 0 2 2 1 2 2 2 2 13 2 1 2 1 6 2 1 1 2 6 29 

23 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 3 1 1 1 0 3 8 



 
 

XI 

24 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 6 2 1 1 0 4 2 1 0 2 5 16 

25 2 0 1 2 1 2 1 0 0 2 8 2 1 1 2 6 2 1 1 1 5 22 

26 2 2 2 2 1 2 2 0 0 2 9 2 2 1 1 6 2 1 1 2 6 27 

27 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 13 

28 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 3 0 1 1 0 2 2 1 1 0 4 13 

29                                             

30 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 32 

31 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 5 2 2 2 1 7 2 1 1 1 5 18 

32 1 2 1 1 0 0 1 0 0 2 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 17 

33 2 2 0 2 2 0 0 1 1 1 7 2 2 2 0 6 2 2 2 0 6 23 

34 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 3 6 

35 2 0 2 2 1 2 1 2 2 0 10 2 2 2 2 8 2 2 2 0 6 28 

36 1 0 1 2 2 2 1 0 1 2 10 2 2 1 2 7 2 1 1 0 4 23 

37 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 8 

38 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 6 

39 2 0 2 2 1 0 1 2 2 1 9 1 1 2 2 6 2 2 1 0 5 24 

40                                             

41 2 0 1 2 2 2 2 0 0 2 10 1 2 2 2 7 1 1 1 0 3 23 

42 2 2 1 2 1 2 1 0 1 2 9 2 2 1 2 7 2 1 1 2 6 27 

43 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 4 0 2 0 2 4 1 2 1 0 4 14 

44                                             

45 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 30 

46 1 0 0 2 1 2 1 0 1 2 9 2 1 1 2 6 2 1 1 2 6 22 

47                                             

48 1 0 1 2 1 1 1 2 2 1 10 2 1 0 1 4 1 1 1 1 4 20 

49 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 

50 1 2 2 2 0 1 1 1 2 1 8 2 1 1 1 5 1 1 1 0 3 21 

51 2 2 0 2 2 2 2 1 2 1 12 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 27 



 
 

XII 

52 2 0 0 2 1 1 1 2 2 2 11 2 2 1 2 7 1 1 1 2 5 25 

53 1 0 0 2 1 1 0 0 2 2 8 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4 16 

54 1 0 1 2 2 2 0 0 0 0 6 2 1 0 0 3 2 1 0 0 3 14 

55 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 12 

56 1 0 0 2 1 2 2 2 1 2 12 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5 23 

57 2 0 1 2 1 2 2 2 1 2 12 2 2 2 1 7 2 2 2 1 7 29 

58 1 0 0 2 0 2 1 0 1 0 6 2 1 0 1 4 1 1 0 2 4 15 

59 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 6 

60 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 

61 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

62 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 12 2 1 1 0 4 2 1 1 2 6 28 

63 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 5 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 10 

64 1 2 0 2 1 2 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 12 

65 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 6 1 1 2 1 5 15 

66 1 0 1 2 1 0 0 0 0 2 5 2 1 2 0 5 2 1 1 0 4 16 

67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 

68 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 5 0 1 0 1 2 1 2 0 2 5 12 

69 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 1 1 0 1 3 1 0 1 0 2 8 

70 0 2 0 2 1 1 1 0 0 1 6 1 1 0 0 2 0 2 1 0 3 13 

71 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 7 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 14 

72 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

73 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 

74 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 4 

75 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 1 0 3 1 1 1 1 4 14 

76 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 7 

77 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 14 

78 1 2 1 2 1 1 1 2 1 0 8 1 2 0 1 4 2 1 2 1 6 22 

79 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 6 



 
 

XIII 

80 1 2 0 2 1 2 0 0 1 0 6 2 1 0 0 3 2 1 0 2 5 17 

81 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 5 1 1 0 0 2 9 

82 2 0 1 2 1 1 2 0 1 2 9 1 1 1 2 5 1 1 1 2 5 22 

83 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 13 

84 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 5 1 1 2 1 5 2 1 1 0 4 15 

85 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 15 

86 2 0 1 2 1 2 2 0 0 2 9 2 1 2 2 7 1 1 1 2 5 24 

87 1 0 1 2 1 2 1 1 0 1 8 1 1 1 2 5 2 1 1 0 4 19 

Medel* 

Total** 

1,05 

 

0,4 

 

0,55 

 

1,56 

 

0,88 

 

0,95 

 

0,76 

 

0,36 

 

0,56 

 

1,01 

 

6,09 

69,57 

1,10 

 

1,05 

 

0,86 

 

0,95 

 

3,96 

79,25 

1,31 

 

1,09 

 

0,79 

 

0,65 

 

3,84 

76,75 

15,89 

 

* medelpoäng oberoende av antalet kategorier inom varje enskild dimension 

** total poäng per dimension med hänsyn till antalet kategorier inom varje enskild dimension 

 

 

Resultat från graderingstabell, resterande familjeföretag 

 H1 H2 H3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 M1 M2  M3 M4 E1 E2 E3 E4 Total 
poäng 

1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 0 26 

2 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 15 

3 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 2 1 1 2 2 1 1 0 17 

4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 9 

5 2 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 29 

(1. Axfood, 2. Kinnevik, 3. Latour, 4. Melker Schörling, 5. Lundin Petroleum) 

  



 
 

XIV 

Bilaga 6 – Resultat från ordlista 

 
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 %* 

1 60 15 0 12 10 136 2 14 6 83 56 0 16 0 81 4 8 7 39 40 2 96 0 13 2 2,00 

2 41 2 0 2 0 39 0 0 0 25 9 0 7 0 35 2 0 0 4 17 0 20 0 4 0 1,02 

3 28 8 0 1 4 106 0 0 8 50 19 0 0 4 65 3 0 2 34 14 0 163 0 5 4 2,09 

4 64 19 0 3 10 126 2 0 0 157 42 0 5 1 104 5 2 2 34 14 1 134 0 22 9 1,95 

5 74 7 22 0 14 105 1 0 5 80 41 1 8 4 113 11 17 1 46 18 6 193 0 3 3 2,50 

6 58 25 0 6 27 183 0 16 0 82 39 0 68 8 246 5 7 0 50 23 2 302 2 8 10 2,24 

7 53 9 0 5 3 108 0 0 6 32 20 0 42 5 139 6 3 0 61 13 1 218 0 8 9 2,63 

8 98 13 2 13 43 145 2 7 2 130 100 0 8 17 197 5 9 1 38 33 65 208 0 15 9 2,42 

9 69 0 0 4 0 133 0 0 2 86 13 0 6 1 165 8 0 3 14 24 0 65 0 9 4 1,41 

10 18 1 0 0 2 41 0 0 0 33 11 0 3 0 86 1 0 0 1 0 0 49 0 0 8 1,41 

11                                                     

12                                                     

13 35 1 0 0 29 112 2 0 8 100 41 0 5 4 128 8 0 2 25 30 26 81 0 13 8 2,07 

14                                                     

15 35 0 0 1 0 78 1 0 6 39 11 0 1 0 107 5 0 29 3 14 0 86 0 16 4 1,95 

16 39 5 0 0 1 120 2 5 0 71 27 3 3 8 83 3 0 3 44 9 7 68 0 10 7 1,78 

17 38 5 0 2 1 69 1 0 5 26 16 0 12 1 114 1 2 35 7 5 0 93 0 9 8 2,13 

18 64 21 1 3 2 142 3 1 1 79 46 0 34 3 145 3 6 sjuk 28 24 0 283 0 4 10 2,02 

19 148 27 0 4 70 236 1 1 13 149 113 0 36 6 140 4 16 38 52 26 17 151 2 11 6 2,10 

20 120 26 0 9 67 317 2 4 10 156 133 5 20 33 204 13 9 9 53 34 11 210 3 38 14 1,99 

21 37 16 0 2 0 89 0 5 24 98 9 2 12 8 196 8 6 sjuk 35 1 0 359 0 11 3 2,51 

22 77 25 37 15 62 201 3 15 2 121 83 0 78 6 185 11 9 sjuk 141 22 51 223 3 0 7 2,81 

23 32 2 0 4 0 56 1 1 7 32 2 0 4 3 81 3 1 35 34 22 0 85 0 13 7 1,54 

24 39 12 1 1 13 74 0 4 1 93 38 0 7 1 120 4 1 0 46 4 11 103 1 3 3 1,63 



 
 

XV 

25 52 4 2 5 17 127 2 1 12 106 51 0 2 2 100 6 3 2 27 33 19 131 2 15 9 2,08 

26 62 13 1 7 
10

2 
173 3 9 3 243 63 5 3 2 168 6 4 226 41 14 325 0 2 0 4 2,52 

27 40 5 0 1 0 109 0 0 10 123 30 0 6 1 88 3 3 2 71 20 4 145 0 5 2 2,25 

28 33 4 0 3 
12

6 
0 0 0 0 21 16 0 5 2 64 3 2 8 12 0 119 0 0 0 5 1,71 

29                                                     

30 73 44 27 16 
18

2 
134 27 5 

21

2 
135 0 69 14 322 5 23 18 66 55 63 48 346 3 5 7 4,47 

31 34 5 0 1 3 111 1 2 6 99 43 1 2 1 101 2 0 4 9 25 7 83 0 6 9 1,78 

32 69 9 0 11 55 208 8 6 0 280 47 20 6 247 6 3 10 298 11 18 0 360 0 2 6 2,41 

33 37 2 0 1 3 87 1 0 21 107 8 0 4 2 24 3 0 4 38 9 3 52 0 0 4 1,78 

34 51 0 1 2 1 83 0 0 0 75 14 0 3 2 74 1 0 0 45 13 0 117 0 3 4 2,06 

35 58 26 0 16 99 201 23 1 26 181 134 14 5 12 218 7 9 12 92 39 23 346 0 21 15 2,32 

36 68 11 1 3 12 161 0 0 8 130 42 2 20 5 107 7 5 6 66 6 0 136 0 10 4 2,23 

37 28 1 0 3 0 82 0 0 12 99 13 0 4 1 69 2 13 
 

62 29 0 101 0 5 10 2,04 

38 36 7 0 8 1 114 0 0 0 86 11 0 3 2 96 5 3 sjuk 58 15 0 123 0 2 31 1,71 

39 100 66 0 18 70 249 14 5 31 213 171 81 13 10 312 9 42 44 60 67 48 753 2 31 26 2,58 

40                                                     

41 36 7 10 3 4 92 0 0 8 58 25 0 3 2 58 0 2 6 46 13 1 193 0 4 1 2,37 

42 68 22 5 18 51 145 7 3 0 185 61 0 4 1 143 2 11 9 31 12 14 318 0 1 27 2,12 

43 57 4 0 4 1 109 2 0 10 52 16 0 1 1 105 2 2 6 28 29 0 90 0 7 10 2,25 

44                                                     

45 46 10 0 5 14 97 4 2 10 77 42 1 4 8 109 4 8 13 7 7 11 89 0 9 2 1,87 

46 75 6 0 6 8 150 3 10 4 153 38 0 14 4 168 8 2 sjuk 120 88 13 246 0 8 11 2,18 

47                                                     

48 41 7 14 1 6 144 3 0 1 61 33 0 2 0 73 8 7 6 47 12 3 92 2 11 8 2,14 

49 33 1 0 1 0 102 0 0 2 30 5 0 14 5 93 2 0 1 31 12 0 60 0 8 4 1,72 

50 58 7 0 3 22 139 2 0 0 64 102 0 5 10 36,2 6 5 10 18 4 0 101 4 5 5 2,27 

51 270 41 12 50 
18

0 
215 5 21 35 201 153 7 28 21 225 36 61 26 61 43 76 209 1 20 15 1,52 



 
 

XVI 

52 81 14 0 14 87 8 7 10 1 105 132 20 9 6 74,4 2 10 10 118 29 31 144 2 2 10 1,76 

53 54 6 0 7 22 215 5 1 10 177 13 1 7 4 86 1 0 26 130 47 1 195 3 9 9 1,64 

54 50 7 8 4 10 132 6 0 2 83 27 1 2 5 35,6 4 26 2 53 16 3 123 0 17 1 1,29 

55 70 15 0 5 9 104 12 0 15 60 26 0 9 1 111 5 11 1 34 2 0 83 0 12 13 1,27 

56 128 19 0 9 37 297 6 14 0 263 47 0 62 7 364 12 39 3 153 49 31 385 0 1 11 2,04 

57 58 9 1 11 59 154 9 1 23 101 38 0 4 0 124 2 5 3 68 20 9 127 0 8 5 2,33 

58 32 5 1 3 4 150 0 4 0 93 35 0 0 5 93 8 0 10 17 33 0 68 0 1 11 2,17 

59 30 8 0 3 1 94 0 0 3 68 0 0 1 1 56 6 0 1 18 2 0 64 0 9 3 1,56 

60 24 1 0 1 0 105 1 1 0 51 5 0 4 4 24,8 0 0 1 20 5 0 15 1 1 5 0,95 

61 45 3 0 7 1 152 0 2 16 87 20 0 5 4 86 5 2 5 58 18 0 153 1 3 10 2,07 

62 70 10 0 8 84 79 7 6 0 68 30 0 6 9 85 6 2 1 90 22 8 89 0 1 1 2,06 

63 39 4 4 0 20 92 2 0 12 58 25 0 7 2 73 9 0 0 18 7 0 110 1 9 4 1,96 

64 114 10 15 6 
17

8 
0 1 2 0 213 18 0 29 2 

193,

6 
17 14 10 31 5 0 123 0 6 14 1,65 

65 73 11 0 7 38 129 2 6 9 49 91 1 9 5 29 6 3 4 41 27 24 139 1 3 12 2,40 

66 68 6 0 3 9 130 2 0 1 112 51 4 5 1 117 5 1 8 79 29 1 245 0 13 2 2,26 

67 32 5 0 1 1 127 0 0 11 97 15 0 31 1 103 2 0 0 61 16 0 88 0 8 5 1,89 

68 52 4 0 2 2 138 1 3 2 78 10 0 3 0 101 1 2 15 56 17 0 158 0 19 0 1,92 

69 49 4 0 2 7 65 1 0 19 50 50 6 4 0 29 2 7 1 26 14 7 79 1 10 3 1,01 

70 42 14 2 5 7 90 0 0 6 69 45 0 7 2 90 6 1 9 10 31 4 62 0 10 3 1,80 

71 46 14 0 5 41 160 11 1 16 79 74 13 2 4 37 3 3 4 39 10 8 145 0 16 4 1,73 

72 24 0 0 0 0 77 1 0 0 31 2 0 1 0 
103,

2 
4 0 2 10 11 0 37 0 4 3 1,34 

73 30 1 0 2 0 59 0 0 8 64 9 0 4 1 102 5 1 1 36 36 0 92 0 0 3 1,74 

74 75 7 1 1 10 107 3 0 0 9 12 0 2 4 150 5 6 0 53 21 0 149 0 9 27 1,52 

75 38 2 0 3 6 99 0 1 14 83 19 0 4 1 74 5 2 4 21 17 0 149 0 14 2 1,99 

76 33 8 8 2 0 135 2 0 2 81 20 2 12 1 109 6 1 9 53 23 96 0 4 15 3 2,10 

77 49 9 0 3 49 129 1 0 9 95 36 8 5 9 132 5 11 3 40 23 1 238 2 4 3 2,38 

78 77 4 0 4 14 183 6 1 16 118 26 3 11 5 119 14 7 1 97 35 4 153 2 14 8 1,73 



 
 

XVII 

79 32 3 0 1 1 76 0 0 5 39 4 0 4 1 36 2 0 2 10 12 0 34 0 12 3 1,92 

80 43 3 0 15 12 157 6 1 2 66 16 1 4 2 62 12 8 10 34 33 22 70 0 15 12 2,94 

81 44 3 0 4 72 0 0 0 1 46 14 0 6 2 107 5 1 2 23 5 26 114 0 6 2 2,26 

82 50 10 0 3 52 105 1 5 0 89 118 0 11 4 128 9 7 6 43 36 9 187 0 32 47 2,32 

83 48 11 0 1 15 124 5 0 1 122 53 0 8 6 114 3 8 4 43 40 2 146 1 9 9 4,51 

84 57 3 0 4 25 130 4 0 0 72 24 0 1 1 81 4 1 8 52 47 2 184 2 4 2 1,62 

85 56 5 2 0 15 129 0 1 2 57 29 0 8 12 157 2 8 1 79 27 0 190 0 15 20 1,87 

86 79 31 3 20 86 185 7 6 0 69 104 1 14 11 177 10 22 20 71 26 168 246 0 41 1 2,14 

87 56 6 0 0 7 99 5 0 0 72 37 0 4 5 82 3 4 sjuk 64 43 1 161 1 6 7 2,48 

Tot. 
Ord

** 
57,5 

10,
2 

2,2
6 

5,4
9 

28,
7 

123,
29 

3,0
25 

2,5
5 

9,0
4 

94,6
9 

40,7
8 

3,4 
10,5

6 
11,3 

110,
28 

5,71 6,49 
13,7

9 
45,9

3 
22,4 

17,1
5 

150,33 0,61 9,39 7,9 2,04 

* Procentandel CSR-ord av total andel ord i årsredovisningen.  
** Totalt genomsnittligt antal ord per dimension 

 

 

Resultat från ordlista, resterande familjeföretag 

 
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 %* 

1 94 8 2 28 87 165 16 0 35 141 82 14 5 7 190 4 6 4 43 47 11 210 2 10 5 2,52 

2 40 6 0 3 8 133 0 9 8 67 25 0 11 3 82 1 8 3 94 6 4 89 0 4 4 1,57 

3 38 14 2 2 13 146 16 0 0 186 59 0 1 2 28,2 2 5 4 122 16 6 212 0 14 3 1,74 

4 33 3 3 0 3 167 1 0 0 83 10 0 1 2 88 0 3 3 38 20 1 117 0 9 11 2,77 

5 115 29 0 12 38 209 7 17 3 95 83 0 27 15 193 12 49 6 32 15 7 77 2 3 5 1,76 

(1. Axfood, 2. Kinnevik, 3. Latour, 4. Melker Schörling, 5. Lundin Petroleum) 



 
 

XVIII 

Bilaga 7 – Medelantal ord & medelpoäng mot bransch 

 

Ordlista – Medelantal/Bransch (%) 

Bransch Socialt ansvar Miljö Ekonomi Totalt medelantal 

Industri 1,39 0,68 1,31 2,23 

Sjukvård 1,69 0,56 1,46 2,20 

Råvaror 1,39 0,83 1,20 2,18 

Dagligvaror 1,36 0,58 1,16 2,02 

Kraftförsörjning 1,31 0,68 1,07 1,87 

Teknologi 1,43 0,47 1,24 1,92 

Konsumenttjänster 1,28 0,57 1,12 1,92 

Telekommunikation 1,15 0,31 1,02 1,56 

Finans 1,15 0,52 0,97 1,76 

Olja & Gas* - - - - 

* ej representerat i urvalet 

 

Graderingstabell – Medelpoäng/Bransch 

Bransch Socialt ansvar Miljö Ekonomi Total medelpoäng 

Industri 5,95 4,76 4,19 14,90 

Sjukvård 6,15 4,00 3,62 13,77 

Råvaror 7,50 6,50 5,0 19 

Dagligvaror 7,44 4,89 4,56 16,89 

Kraftförsörjning 10,0 8,0 8,0 26 

Teknologi 3,90 2,40 3,0 9,30 

Konsumenttjänster 7,0 2,50 3,50 13 

Telekommunikation 3,0 0 2,0 5 

Finans 5,92 3,31 3,31 12,54 

Olja & Gas* - - - - 

* ej representerat i urvalet 

 
  



 
 

XIX 

 


