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Sammanfattning 
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vid Linnéuniversitetet, 2FE95E, VT2016 

Författare:  Gofi Aldstam 

Handledare:  John Jeansson 

 

Titel: Fördelning i hållbarhetsrapportering- en uppsats om svenska företag och 

organisationers hållbarhetsrapportering 

 

Problem: CSR-rapportering ökar hos företag och organisationer men att rapportera 

på de tre CSR-perspektiven:socialt, miljömässigt och ekonomiskt är inte tillräckligt. 

De tre CSR-perspektiven behöver vara jämnt fördelade för att skapa stabila och 

långsiktiga företag och organisationer som bidrar till ett välmående samhälle.  

 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka, i vilken utsträckning de svenska 

företag och organisationer rapporterat data avseende alla tre CSR-perspektiven och 

hur jämn fördelningen mellan de rapporterade CSR-perspektiven är. Syftet är även 

att undersöka om rapporteringsgraden rörande antal CSR-perspektiv och 

fördelningen mellan de tre CSR-perspektiven skiljer sig åt, utifrån faktorerna, ägare, 

marknad och internationell verksamhet. 

 

Metod: Studien har en tvärsnittsdesign med kvantitativ ansats. Sekundäranalys 

användes som metod, då analys gjordes av CSR-rapporter hämtade ur databasen från 

Global reporting Initiative (GRI). Excel användes för sammanställning av data. 

Utifrån det teoretiska ramverket analyserades informationen från GRI-databasen.  

 

Resultat: Resultatet från denna studie visar att de flesta företag och organisationer 

rapporterar på alla CSR-perspektiv. Svenska företag och organisationer förefaller ha 

jämn fördelning mellan CSR-perspektiven. Resultatet skiljer sig inte nämnvärt 

utifrån faktorerna ägare, marknad och internationell verksamhet förutom rörande 

rapporteringsgraden för CSR-perspektiven och till viss del rörande fördelningen 

mellan CSR-perspektiven. 

 

Nyckelord:  Hållbarhet, CSR, GRI, fördelning, ägare, marknad, internationellt 
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Abstract 

Bachelor Thesis, Business Administration III- Organisation, School of Business and 

Economics, Linnaeus University, 2FE95E, Spring 2016. 

Author: Gofi Aldstam 

Supervisor: John Jeansson 

 

Title: Distribution within sustainability reporting – a thesis regarding sustainability 

reporting from Swedish companies and organisations 

 

Problem: CSR reporting is increasing within companies and organisations, but to 

report on three CSR perspectives: socially, environmentally and economically is not 

enough. The three CSR perspectives need to be evenly distributed to create long-term 

business and organisations that contribute to a prosperous society. 

 

Purpose: The purpose of the thesis is to examine the extent to which Swedish 

companies and organisations reported data on all three CSR perspectives and how 

even distribution between the reported CSR perspectives are. The purpose is also to 

investigate whether the rate of reporting on the number of CSR perspectives and the 

distribution between the three CSR perspectives, differ, based on the factors owner, 

market and international business. 

 

Method: The study was a cross-sectional design with quantitative approach. 

Secondary analysis was used as a method, when the analysis was made by CSR 

reports retrieved from the database of the Global Reporting Initiative (GRI). Excel 

was used for the compilation of data. Based on the theoretical framework 

information was analyzed from the GRI database. 

 

Results: This study shows that most companies and organisations report on all CSR 

perspectives. Swedish companies and organisations appear to have equal distribution 

between CSR perspectives. The results do not differ significantly regarding the 

factors owner, market and international business, except on reporting rate for CSR 

perspectives and to some extent distribution between CSR perspectives. 

 

Key words: Sustainability, CSR, GRI, distribution, owner, market, international 
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1 Inledning 
 
I inledningskapitlet presenteras varför företag och organisationer bör arbeta med 

hållbarhet. I bakgrunden beskrivs hållbarhetsrapporteringens historia, varför 

organisationer hållbarhetsrapporterar och hur rapportering går till enligt Global 

Reporting Initiative (GRI). Problemdiskussionen beskriver trenden rörande 

hållbarhetsrapportering, varför fördelningen mellan CSR-perspektiven är viktig samt 

forskning. Sist presenteras uppsatsens syfte, problemformulering och disposition. 

 

 

Jorden står inför stora utmaningar som berör både klimat, djur, natur och människans 

välbefinnande. Flertalet rapporter från världens ledande forskare beskriver att 

klimatet är negativt påverkat av människan. I november 2015 hölls klimatmötet 

COP21 i Paris där flertalet av världens länder enades om ett gemensamt klimatavtal 

(Regeringskansliet 2015a), för att minska utsläppen. Det finns dock fler områden 

förutom klimat- och miljöområdet, där vår värld har stora utmaningar. Ett av dessa 

områden är sociala utmaningar, där bland annat fattigdom, svält och olämpliga 

arbetsförhållanden inkluderas. För att lösa dessa utmaningar, räcker inte enbart de 

aktiviteter som världens regeringar genomför. Företag och andra organisationer 

behöver bidra.  

 

Det finns flera skäl varför företag och organisationer bör medverka till att finna 

lösningar inom sociala och miljömässiga området. Företag och organisationer har allt 

större förväntningar från omgivningen, att de skall engagera sig i dessa frågor. 

Företagen är samtidigt beroende av stabila marknader för att kunna överleva 

(Elkington 1999) och arbete med sociala och miljömässiga frågor skapar 

förutsättningar för stabil marknad. Företag har ofta tekniken, ekonomin och 

ledarförmågan för att göra skillnad rörande sociala och miljömässiga frågeställningar 

(Elkington 1999). De senaste tio åren har företagen ändrat fokus. Tidigare var 

företagens primära fokus det ekonomiska perspektivet, att generera vinster, till att 

alltmer nu även innefatta det sociala och miljömässiga perspektivet. De tre 

perspektiven; socialt, miljömässigt och ekonomiskt, definieras som hållbarhet 

(Regeringskansliet 2015b). De tre perspektiven har beroenden mellan varandra 

(Elkington 1999), vilket innebär att parallellt arbete behöver utföras inom alla tre 
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perspektiv. Arbete inom dessa perspektiv är viktigt för att kunna skapa en hållbar 

långsiktig verksamhet som samtidigt genererar positiva effekter för samhället och 

jorden. För att få en uppfattning rörande hållbarhetsarbetet utifrån respektive 

perspektiv skall denna studie analysera fördelningen mellan de tre perspektiven: 

socialt, miljömässigt och ekonomiskt, utifrån svenska företag och organisationers 

hållbarhetsrapporter. 

 
1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Historik hållbarhetsrapportering 
 
Finansiell rapportering har länge varit en naturlig del i företagens historia. Primärt 

har syftet varit att ägare och andra intressenter skall få en uppfattning om hur 

företaget fungerar ur ett ekonomiskt perspektiv. Dock har rapporteringen förändrats 

med tiden och andra parametrar förutom den finansiella har tillkommit. Att 

rapportera icke finansiell information är en senare företeelse som startade på 1970-

talet. Storföretag i västvärlden började publicera information om produktkvalitet, 

anställdas lika möjligheter och sociala förmåner, och företagets bidrag till det lokala 

samhället (Fifka 2011). 1980-talet ändrade fokus från social rapportering till 

miljörapportering i form av utsläpp och avfall, på grund av större fokus på 

miljöfrågorna. Slutet av 1990-talet börjar social- och miljömässig rapportering 

kombineras i samma rapport. Denna gemensamma rapport publicerades ofta 

samtidigt med den traditionella finansiella rapporten (Hahn & Kühnen, 2013). 

Slutligen integrerades ekonomirapporten med den kombinerade sociala- och 

miljömässiga rapporten utifrån Elkingtons (1999) Triple bottom line-princip (Fifka 

2011).   

 
1.1.2 Varför hållbarhetsrapportera? 
 
En hållbarhetsrapport är en rapport från ett företag eller organisation rörande de 

ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser som orsakas av dess vardagliga 

aktiviteter (GRI 2015).  Det finns flertalet skäl varför företag eller organisationer vill 

hållbarhetsrapportera och de flesta skäl är intressentdrivna. Alla grupper som 

påverkar en organisation kallas organisationens intressenter och dessa kan vara både 

externa och interna. Intressenter ställer krav på företag och organisationer vilket 

innebär att det primärt är intressenter som påverkar en organisation att påbörja 
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hållbarhetsarbete. Skälen till varför företag eller organisationer påbörjar 

hållbarhetsarbete kan vara både externa och interna. Externa skäl innebär krav från 

externa parter, såsom myndighetskrav, kundkrav och ägarkrav. Interna skäl innebär 

primärt krav från interna parter, såsom krav från anställda. Förutom externa och 

interna krav kan varumärket vara ett skäl för hållbarhetsrapportering, i syfte att 

förbättra bilden av företaget. Företag arbetar även med hållbarhet för att undvika 

dåligt rykte eller rättstvister. Hållbarhetsarbete kan även ge konkurrensfördelar 

genom innovation och utveckling av marknaden, men även ge kostnadseffektivitet 

och medverka till social nytta (Basu & Palazzo 2008).  

 

I Sverige är det respektive ägare som bestämmer om ett företag eller organisation ska 

hållbarhetsrapportera. Staten har beslutat att statliga bolag ska hållbarhetsrapportera 

enligt ramverket från Global Reporting Initiative (GRI) (Näringsdepartementet 

2015). Dock föreslås en förändring i årsredovisningslagen. Denna förändring innebär 

att stora företag, företag av allmänt intresse och moderföretag i stora koncerner ska 

upprätthålla en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar 

(Justitiedepartementet 2014). Lagförslaget föreslås att träda i kraft den 1 juli 2016. 

 

1.1.3 Hållbarhetsrapportering enligt Global Reporting Initiative 
 
Global reporting Initiative (GRI) är det mest använda ramverk i världen för 

hållbarhetsrapportering (GRI 2015). GRI-ramverket är baserat på begreppet 

Corporate Social Responsibility (CSR) som innebär att företag ska ta ansvar för hur 

de påverkar samhället, ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. 

Hållbarhetsrapporteringen görs utifrån de tre CSR-perspektiven, eller kategorier 

enligt GRI. Miljökategorin handlar i huvudsak om påverkan på miljön utifrån 

användandet av resurser och avfall som produceras men även produkternas påverkan. 

Den ekonomiska kategorin beskriver i huvudsak organisationens direkta och 

indirekta påverkan ur ett ekonomiskt perspektiv, marknadsnärvaro och hantering av 

upphandlingar. Den sociala kategorin hanterar arbetsmiljön och anställningsvillkor, 

mänskliga rättigheter, organisationen i samhället och den sociala aspekten kopplat 

mot de produkter eller tjänster som levereras (GRI 2015). Företag och organisationer 

kan publicera sin hållbarhetsrapport i GRI:s egen databas. I denna studie kommer jag 

att använda hållbarhetsrapporter som svenska företag och organisationer har 
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publicerat i GRI-databasen. 

 

1.2 Problemdiskussion  
 
Antalet företag och organisationer som arbetar med hållbarhetsrapportering ökar 

kontinuerligt. Konsultföretaget KPMG har gjort den största kartläggningen i världen 

av hållbarhetsrapportering då de har granskat 4500 företag i 45 länder. KPMG:s 

rapport visar på en kontinuerlig ökning av hållbarhetsrapportering mellan perioden 

1993 till 2015 (KPMG 2015b). I Sverige har även antalet hållbarhetsrapporter ökat. 

Under en femårs period så har antalet svenska hållbarhetsrapporter i GRI-databasen, 

ökat med 56 procent. Enligt KPMG-rapporten är Sverige bland de tio bästa länderna 

i världen på hållbarhetsrapportering (KPMG 2015a).  

 

Att företag och organisationer gör hållbarhetsrapportering är dock inte tillräckligt. En 

jämn fördelning mellan CSR-perspektiven behöver finnas i hållbarhetsarbetet och 

således även i hållbarhetsrapporten. En jämt fördelad hållbarhetsrapport innebär att 

rapportering sker inom tre CSR-perspektiv, socialt, miljömässigt och ekonomiskt, i 

liknande omfattning. John Elkington (1999), skapade modellen Triple Bottom Line-

principen (TBL), för att företag skulle rapportera utifrån ett långsiktigt och hållbart 

perspektiv. Begreppet Triple bottom line, är ett fundament för företagens sociala 

ansvar, som bygger på att hitta en balans mellan de tre dimensionerna - ekonomi, 

ekologi och etik (Maternowska 2013). Då CSR-perspektiven har beroenden mellan 

varandra (Elkington 1999), innebär det att de tre CSR-perspektiven behöver hanteras 

parallellet för att undvika skev fördelning som på sikt kan generera negativ 

konsekvens för något av CSR-perspektiven. Ett exempel på negativ konsekvens är då 

företag har problem med produktion av sina produkter beroende på att medarbetarna 

strejkar eller säger upp sig på grund av dålig personalhantering. Detta kan uppstå då 

företaget fokuserar på ekonomiska perspektivet men nedprioriterar sociala 

perspektivet (arbetsförhållanden och anställningsvillkor). När företag fokuserar på 

ekonomiska perspektivet och nedprioriterar miljöperspektivet kan konsekvenserna 

bli negativ miljöpåverkan. Detta kan innebära att samhället och människorna 

påverkas negativt av denna miljöpåverkan, vilket i sin tur kan påverka kundernas syn 

på företaget och risk att kunderna bojkottar företaget och dess produkter. Dessa två 

exempel visar på negativ påverkan på sociala och miljömässiga perspektivet men 
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som i slutändan även genererar negativ påverkan på ekonomiska perspektivet.  Fler 

forskare anser att de tre CSR-perspektiven behöver intergreras med varandra för att 

skapa ett hållbart samhälle. Porter och Kramer (2011) har studerat beroendet mellan 

det samhälleliga (sociala och miljömässiga) perspektivet och det ekonomiska 

perspektivet, utifrån sitt koncept ”Shared value”. 

 

De flesta företag och organisationer använder idag GRI-ramverket vid 

hållbarhetsrapportering. Då GRI-ramverket tillåter att företag och organisationer 

själva välja de CSR-perspektiv med tillhörande indikatorer för rapportering, finns 

risk för ojämn fördelning i hållbarhetsrapporteringen mellan CSR-perspektiven. Då 

GRI-ramverket tillåter ett stegvis genomförande av riktlinjerna, indikerar det på en 

svag syn rörande hållbarhet (Moneva et al., 2006). Det stegvisa genomförandet 

innebär att företag kan fokusera på ett av hållbarhetsperspektiven, vilket innebär att 

organisationer kan "plocka russinen ur kakan”, vilket i sin tur kan leda till att 

organisationer fokuserar  på de CSR-perspektiv som ger verksamheten bättre rykte 

(Moneva et al., 2006). 

 

Relativt mycket forskning är gjord rörande hållbarhetsrapportering. Den största delen 

av forskningsstudierna kommer dock från USA och England (Fifka 2013). Urvalet i 

studierna har i många fall utgått från Fortune Global 500-listan där världens största 

företag ingår. Få studier har analyserat alla företag och organisationer som 

hållbarhetsrapporterar i ett land. Paydar och Devechi (2005), rekommenderar i sin 

studie att vidare forskning bör undersöka samtliga företag i Sverige som använder 

GRI-ramverket i sin hållbarhetsrapportering.   

 
1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva, i vilken utsträckning de svenska 

företag och organisationer som rapporterat till GRI  år 2014, rapporterat data 

avseende alla tre CSR-perspektiven; socialt, miljö och ekonomi och hur jämn den 

procentuella fördelningen mellan de rapporterade perspektiven är. Syftet är även att 

undersöka om rapporteringsgraden rörande antal CSR-perspektiv och fördelningen 

mellan de tre perspektiven i hållbarhetsrapporteringen skiljer sig åt, utifrån 

faktorerna, ägare, marknad och internationell verksamhet. 
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1.4 Frågeställning 
 
 

• I vilken utsträckning rapporterar svenska företag och organisationer 

avseende de tre CSR-perspektiven; socialt, miljö och ekonomi och hur ser 

den procentuella fördelningen ut mellan de tre CSR-perspektiven? 

 

• På vilket sätt skiljer sig rapporteringsgraden och fördelningen, utifrån 

faktorerna ägare, marknad och internationell verksamhet?  

 
 

1.5 Uppsatsens disposition 
 

Efter denna inledning så följer en redogörelse för studiens metod, följt av ett 

teoretiskt ramverk som innehåller en sammanställning av litteraturstudien. Sedan 

följer resultatet som beskriver analysen som görs utifrån insamlat data och kritik. 

Diskussionen analyserar resultatet utifrån det teoretiska ramverket. Uppsatsena 

avslutas med slutsatserna, samhällsnytta och bidrag, och slutligen rekommendationer 

till framtida forskning.  
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2 Metod 
 
Metodkapitlet börjar med beskrivning av forskningsansats, strategi och 

undersökningsdesign. Sedan beskrivs begrepp och faktorer som används i studien 

och hur litteraturinsamling och datainsamling utförts. Efter det beskrivs bearbetning 

och analys av data och hur kvalitetsmåtten har hanterats under studien. Kapitlet 

avslutas med presentation av etiska ställningstaganden och avgränsningar för studien. 

 

 
 
 
2.1 Forskningsansats 
 
När en studie ska genomföras är huvudsyftet att bekräfta att en observation och dess 

resultat stämmer överens med en befintlig teori (deduktion) eller att en observation 

och dess resultat kan skapa en ny teori (induktion) (Bryman & Bell 2011). Jag har 

valt att inte att ta fram en ny teori utan har diskuterat en frågeställning utifrån olika 

teorier. Därför baseras denna undersökning på en deduktiv teori. I en studie behöver 

forskaren resonera kring vilken kunskap som är godtagbar, vilket benämns som 

kunskapsteoretisk eller epistemologisk inriktning. Det finns två huvudinriktningar för 

studier rörande den sociala verkligheten, positivismen som förespråkar en 

naturvetenskaplig metod och hermeneutiken som förespråkar tolkning och förståelse 

av människors handlingar (Bryman & Bell 2011). Jag har valt i denna studie att inte 

studera människor utan analyserade data som redan var insamlat, vilket innebär att 

studien utgår från en objektivistisk ståndpunkt. En studie behöver även hantera 

onotologiska frågeställningar. Detta innebär att forskaren behöver besluta om hen 

anser att sociala företeelser är beroende eller oberoende av sociala aktörer. Det finns 

två olika ståndpunkter, objektivism som beskriver att sociala företeelser och dess 

betydelse är oberoende av sociala aktörer, och konstruktionism som beskriver att 

sociala företeelser och dess mening är något som sociala aktörer får till stånd 

(Bryman 2008). Då data används från GRI-databasen, innebär det att datat är 

”objektivt” och kommer utifrån, vilket i sin tur innebar att jag i denna studie använde 

en objektivistisk ståndpunkt. 
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2.2 Forskningsstrategi 
 
I denna studie har jag analyserat information i GRI-databasen, för att finna kunskap 

rörande fördelningen mellan CSR-perspektiven i hållbarhetsrapporter. Kunskapen 

skapas utifrån svaren på problemformuleringarna. Inläsning av teorier och forskning 

inom området ger ett teoretiskt ramverk. Jag valde att denna kvantitativa studie inte 

skulle använda sig av hypoteser. Enligt Bryman och Bell (2011), specificeras inte 

hypoteser i en stor del av kvantitativa studier, utan teorin fungerar som en 

intresseinriktning, utifrån vilken forskaren samlar in sina data. Datat i GRI-databasen 

var underlaget för studiens empiri. Datat i databasen strukturerades för att kunna 

kvantifieras och analyseras och därefter analyserades resultatet utifrån det teoretiska 

ramverk som skapades i början av studien och som kompletterades under studiens 

gång. På detta sätt skapades ny kunskap utifrån denna studie.  

Studien använde information från GRI-databasen, vilket klassificeras som 

sekundärdata. Sekundärdata definieras som data vilket har samlats in av andra 

forskare,  institutioner eller en organisation, som en del av deras ordinarie 

verksamhet (Bryman & Bell 2011). Sekundärdata har flera fördelar; såsom att data 

redan finns tillgängligt vilket gör att och man spar tid och pengar, data har ofta hög 

kvalitet, ger möjlighet till longitudinella studier och till att analysera subgrupper eller 

delmängder av data, ger möjlighet till tvärkulturella studier och ger slutligen mer tid 

till analysen av data (Bryman & Bell 2011). Nackdelar med sekundärdata är bland 

annat att forskaren är obekant med materialet, saknar kontroll över datakvalitén och 

att nyckelvariabler kan saknas (Bryman & Bell 2011).  

Studien använde sekundärdata som redan är insamlat, vilket är en objektivistisk 

ståndpunkt. Det insamlade datat kommer inte från människors tolkningar eller 

känslor, vilket ger studien en objektivistisk ståndpunkt som tillsammans med en 

positivistisk kunskapsteori, gör att studien var av kvantitativ karaktär med en  

kvantitativ strategi (Bryman & Bell 2011).  

 

 
2.3 Undersökningsdesign 
 

En studies undersökningsdesign utgör metoden för insamling och analys av data. De 

vanligaste formerna av undersökningsdesign är experimentell design för studier som 

gör experiment, longitudinell design för studier som jämför data vid olika tillfällen 
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under tid, fallstudiedesign där studien specifikt fall undersöks, komparativ design 

som jämför två eller flera fall och slutligen tvärsnittsdesign (Bryman & Bell 2011). 

Tvärsnittsdesign innebär att insamling av data från flera fall för att kunna jämföra 

flera variabler och finna sambandsmönster. Till denna studie valde jag en 

tvärsnittsdesign för att undersöka data från GRI-databasen. Enligt Bryman (2008) 

används tvärsnittsdesign ofta till surveys, strukturerade observationer, 

innehållsanalys men även till offentlig statistik. Tvärsnittsdesign är ett lämplig design 

till att analysera sekundärdata då det liknar offentligt data. Datat från GRI-databasen 

i form av hållbarhetsrapporter togs ut från databasen. Sedan analyserades i vilken 

omfattning rapportering avseende alla tre CSR-perspektiv gjordes och fördelning 

mellan de tre CSR-perspektiven: socialt, miljö och ekonomi, för alla svenska företag 

och organisationer. Slutligen gjordes en analys för att undersöka om 

rapporteringsgraden rörande antal CSR-perspektiv och fördelningen mellan de tre 

perspektiven i hållbarhetsrapporteringen skiljer sig åt, utifrån faktorerna, ägare, 

marknad och internationell verksamhet. 

 

Den teoretiska referensramen, i form av litteraturstudier, användes för att analysera 

data och för att dra slutsatser. Jag valde att använda basen i innehållsanalys för 

litteraturstudierna för att objektivt och systematiskt hantera informationen. 

Innehållsanalys är en metod för analys av dokument och texter där man på ett 

systematiskt och replikerbart sätt vill kvantifiera innehållet utifrån kategorier som 

utformats i förväg. Dock är innehållsanalys, i viss mening inte en forskningsmetod, 

utan kan ses som ett angreppssätt vid studiet av dokument och texter (Bryman & Bell 

2011). Innehållsanalys i denna studie användes genom att först göra urval av 

litteraturen, vilket primärt består av vetenskapliga böcker, rapporter och artiklar. 

Sedan valdes kategorierna, som informationen i litteraturstudien ska sorteras utifrån. 

I denna studie använde jag CSR, fördelning och Sverige som kategorier, men även 

faktorerna ägare, marknad och internationell verksamhet. Faktorerna bröts även ned i 

sina delkomponenter, som exempelvis faktorn ägare bröts ned i delkomponenterna 

offentlig sektor, familjeföretag och övriga privata företag. Utifrån dessa kategorier 

och delkomponenter söktes information i litteraturen.  
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2.4 Urval 
 
Den datamängd som använts i studien består av information från hållbarhetsrapporter 

hämtade ur GRI-databasen. Populationen för studien är alla svenska företag och 

organisationer i GRI-databasen under 2014 som rapporterat hållbarhetsinformation. 

Urvalet för studien är hela populationen. I databasen hittades 147 svenska företag 

och organisationer. 24 av dessa företag och organistioner exkluderades på grund av 

att de saknade GRI-data, i databasen. Detta berodde framförallt på att GRI-data för år 

2014, endast presentrades på företagens webbplatser, och datat var nu borttaget. 

Totalt analyserades 123 svenska företag och organisationer. 

 

 
 
2.5 Begrepp och faktorer 
 
Faktorerna ägare, marknad och internationell verksamhet valdes för analys i 

uppsatsen av olika skäl. Faktor ägare har analyserats i flertalet studier men de valda 

ägargrupperna i denna studie har analyserats i mindre omfattning. Ägargrupp 

offentlig sektor valdes för att se hur stat, kommun och landsting påverkar som ägare, 

då staten anser att hållbart företagande är en nödvändighet för företagens överlevnad 

(Regeringen 2015). Ägargrupp familjeföretag valdes då de anses göra mer 

hållbarhetsrapportering än övriga företag (Campopiano & Massis 2015). Ägargrupp 

privat sektor valdes för att jämföras med de två andra ägargrupperna. Faktor marknad 

valdes för att få studier har analyserat B2B (Business to business) och B2C (Business 

to consumer) (Hahn & Kühnen 2013). Faktor internationell verksamhet valdes för att 

internationella företag har fler intressenter att ta hänsyn till (Grafström et al. 2008). 

 
Ägare 
 
Faktor ägare innebär en beskrivning av vem som äger ett företag eller en 

organisation. Jag valde tre kategorier för faktor ägare: familjeägda företag, övriga 

privata företag och offentlig sektor, för att analysera om rapporteringsgraden rörande 

antal CSR-perspektiv och fördelningen mellan de tre perspektiven i 

hållbarhetsrapporteringen skiljer sig åt, utifrån dessa ägarkategorier. Familjeägda 

företag definierades som att en ägarfamilj har ägarmajoriteten, minst en 

familjemedlem är aktiv i företagets ledning och att ägarna också̊ betraktar företaget 

som ett familjeföretag. Idag är cirka 50 procent av alla företag i Sverige 
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familjeföretag (Brundin et al. 2012). Kategorin privata företag innehöll alla övriga 

företag, exklusive familjeföretagen. I privata företag ingick bolag (aktiebolag, 

handelsbolag, kommanditbolag), enskild näringsverksamhet, ekonomisk förening 

och ideell organisation enligt bolagsverkets definition av företag. Här ingick även 

kooperativ verksamhet, vilket kan drivas i vilken företagsform som helst men det 

vanligaste är ekonomisk förening. (Verksamt.se  2015). Kategorin offentlig sektor 

bestod av myndigheter, statliga bolag och landsting/kommun. Information rörande 

ägare av företaget eller organisationen, har inhämtas från årsredovisningar eller 

årsberättelser. 

 
Marknad 
 
Marknaden i denna studie delades upp i två delar, företag och organisationer som har 

slutkonsumenter och företag och organisationer som har företag eller andra 

organisationer som kunder. Företag och organisationer som har slutkonsumenter 

benämns ”Business to consumer” (B2C). Företag och organisationer som har företag 

eller andra organisationer som kunder benämns ”Business to business” (B2B). B2C 

företagen har slutkonsumenter som nyttjar den tjänst eller produkt som företaget eller 

organisationen levererar. Vissa företag eller organisationer har endast en produkt 

eller tjänst som levereras till slutkund, bland många andra produkter och tjänster som 

i huvudsak levereras till andra företag. Dessa företag eller organisationer 

klassificeras ändå som B2C i denna studie, då slutkonsumenter kan ha stor påverkan 

på ett företags eller organisations agerande. Information rörande klassificering av  

företag eller organisation enligt B2C eller B2B, inhämtades från årsredovisningar 

eller årsberättelser. 

 
Internationell verksamhet 
 
För att definiera företag och organisationer med en internationell verksamhet valde 

jag definitionen för multinationellt företag. Multinationellt företag beskriver de 

företag som är registrerade och är verksamt i mer än ett land. Generellt sätt har 

företaget sitt huvudkontor i ett land och arbetar med helt eller delvis ägda dotterbolag 

i andra länder. Dotterbolagen rapporterar till företags huvudkontor (Encyclopeaedia 

Brittanica u.å). 
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2.6 Litteraturinsamling 
 
Litteraturinsamlingen baserades primärt på vetenskapliga böcker, rapporter och 

artiklar. Vid sökning av litteratur har primärt Linnéuniversitetet olika sökmotorer 

använts, men även Google Scholar och Google. Sökord har använts som kopplar mot 

studien för att hitta relevant litteratur. Följande sökord har använts: hållbarhet, CSR, 

fördelning, ägare, familjeföretag, offentlig sektor, B2C, internationell verksamhet, 

men även dessa ord översatta till engelska. 

 

Viss litteratur och artiklar är äldre än 15 år. Detta beror på att det finns modeller som 

är grundläggade för denna studie, exempelvis Triple Bottom Line modellen. Det 

finns även forskning som specifikt studerat faktorer som är intressanta för denna 

studie som använts, då ingen senare forskning har funnits. 

 

 
2.7 Datainsamling 
 
Datainsamlingen låg till grund för att lösa frågeställningen som studien hade.   

Datat som användes i studien kommer från GRI-databasen 

(www.database.globalreporting.org/search), och definierades som sekundärdata. 

GRI-databasen ägs av Global reporting initiative. I GRI-databasen kan företag och 

organsiationer publicera sina hållbarhetsrapporter, oavsett om dessa baseras på GRI-

ramverket eller ej. GRI-databasen valdes på grund av att GRI-ramverket är det mest 

använda ramverk för hållbarhetsrapportering i världen, vilket bör ge en god chans att 

hållbarhetsrapporterna publiceras i GRI-databasen. Syftet med databasen är att 

tillhandahålla hållbarhetsrapporter från företag och organisationer på ett enkelt sätt 

och för jämförelse av hållbarhetsrapporter mellan olika företag och organisationer, 

till nytta för omvärlden. Hållbarhetsrapporter som följer GRI-ramverket har samma 

format vilket gör det lätt att analysera data. Hållbarhetsrapporter kan även finnas 

exempelvis i årsrapporter. Där kan dock informationen ha olika format, vilket 

minskar jämförelsegraden.  

 

I GRI-databasen användes de CSR-rapporter från alla svenska organisationer och 

företag som är publicerade år 2014, oavsett vilket år rapporterna gäller för. Data 

hämtades från GRI-databasen den 24:e februari 2016. Information rörande företagens 
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och organisationens ägare, deras position på marknaden och om de hade 

internationell verksamhet, inhämtades från årsredovisningar eller årsberättelser.  

 

 
2.8 Bearbetning och analys av data 
 
Datat från GRI-databasen bestod av ett antal GRI-indikatorer inom respektive CSR-

perspektiv, från respektive företag och organisation. För bearbetning av data 

användes Excel. Datamängden var inte så omfattande att ett mer komplext 

analysverktyg behövde användas. Data hanterades i olika tabeller utifrån de 

frågeställningar och faktorer som studien skulle analysera. Datat från GRI-databasen 

sammanställdes först i en mastertabell. De företag och organisationer som hade 

hållbarhetsrapporterat men inte följt GRI-ramverket, exkluderades. De företag och 

organisationer där GRI-data ej hittades, exkluderades. Datat som följer GRI-

ramverket innehöll respektive kategori, vilket är samma som CSR-perspektiv 

(socialt, miljö och ekonomi), och dess indikatorer. Företagen och organisationerna 

fyllde i en status för de indikatorer som de valde att arbeta med, utifrån GRI-

ramverket. De finns tre varianter på status: fullständigt rapporterad (all information 

finns med), delvis rapporterad (all information finns inte med, men delvis), ej 

rapporterad (ingen information finns rapporterad). Status fullständigt rapporterad 

och delvis rapporterad togs med i undersökningen och räknades som att företaget 

eller organisationen arbetade med den indikatorn. Det finns även indikatorer som är 

specifika och berör en viss bransch. Dessa togs ej med i studien, på grund av att 

indikatorerna ej går att jämföra mellan olika branscher. När GRI-data var infört i 

mastertabellen, kompletterades tabellen med data rörande ägare, marknad och 

internationell verksamhet för respektive företag och organisation. Jag gjorde egen 

bedömning hur företagen och organisationerna skulle klassificeras enligt de olika 

faktorerna, utifrån årsredovisningar eller årsberättelser. 

 
Analysen gjordes med hjälp av specifika tabeller och diagram utifrån de 

frågeställningar och faktorer som studien hade. I steg ett analyserades i vilken 

utsträckning svenska företag och organisationer rapporterar avseende tre CSR-

perspektiv. Sedan gjordes analys av fördelningen mellan CSR-perspektiven: socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt. Det sista steget var analys av faktorerna ägare 

(familjeföretag, övriga privata företag, offentlig sektor), marknad och internationell 
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verksamhet. Analysen undersökte på vilket sätt rapporteringsgraden och fördelningen 

skiljde sig, utifrån dessa faktorer. För att kunna studera fördelningen mellan CSR-

perspektiven, beräknades först den procentuella fördelningen. Detta gjordes genom 

att jämföra antalet rapporterade indikatorer med totala antalet indikatorer per CSR-

perspektiv. Sedan jämfördes CSR-perspektivens procentuella medelvärden med 

varandra. Dessa jämförelser utfördes på totala antalet hållbarhetsrapporter för att 

besvara frågeställning ett och sedan fördelat utifrån respektive faktor; ägare, marknad 

och internationell verksamhet, för att besvara frågeställning två.   

 

 
2.9 Kvalitetsmått 
 
För att säkerställa god kvalitet inom företagsekonomisk forskning  är följande tre 

kriterier viktiga: reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Kvalitetsmåtten anpassas till 

valet av forskningsstrategi och design, vilket i detta fall innebär en kvantitativ studie 

som använder en tvärsnittsdesign. 

 

Reliabilitet innebär att resultaten från studien blir densamma om undersökningen 

skulle genomföras igen, eller om resultaten skulle påverkas av slumpmässiga eller 

tillfälliga betingelser (Bryman & Bell  2011). Validitet  innebär en bedömning av om 

de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte (Bryman & 

Bell  2011). Validiteten kan delas upp i tre delar: begreppsvaliditet, vilket innebär 

om ett mått på ett begrepp speglar det som begreppet ska beskriva, intern validitet, 

vilket innebär om en slutsats som rymmer en ett kausalt förhållande mellan två eller 

fler variabler är hållbar eller ej, extern validitet, vilket innebär om resultaten kan 

generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten, ekologisk validitet, om 

resultatet från studien är tillämplig i människors vardag och naturliga, sociala miljö 

(Bryman & Bell 2011). I en tvärsnittsstudie är mätningsvaliditeten viktig. Frågor om 

reliabilitet och validitet (mätningsvaliditet) handlar primärt om de mått som används 

för att ge information om begrepp som forskaren är intresserad av (Bryman & Bell 

2011). Begreppsvaliditeten ingår i mätningsvaliditeten. För att säkerställa 

mätningsvaliditeten i studien så valde jag att tydligt definiera variablerna eller 

faktorerna, för en korrekt mätning. Den interna validiteten är vanligtvis låg för 

studier som använder tvärsnittsdesign. Sådana studier ger ofta kopplingar och 

samvariationer, istället för till kausala slutsatser (Bryman & Bell 2011). I denna 
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studie valde jag att inte diskutera kausala slutsatser, utan endast om resultatet rörande 

omfattning och fördelning av CSR-perspektiven skiljer sig utifrån faktorerna; ägare, 

marknad och internationell verksamhet. Den externa validiteten var hög, då hela 

populationen användes, vilket innebar alla svenska företag och organisationer i 

Sverige i GRI-databasen år 2014. I och med att mitt urval var hela populationen, så 

finns inget samplingsfel. Dock innebär detta inte att denna population är jämförbar 

med Sveriges alla företag och organisationer. GRI-ramverket är endast ett av flera 

ramverk för hållbarhetsrapportering. Företag och organisationer kan även välja att 

hållbarhetsrapportera på eget sätt, utan att följa något ramverk. Detta innebär att 

resultaten från denna studie, inte går att generalisera på alla företag och 

organisationer i Sverige som hållbarhetsrapporterar. Dock kan resultatet ge en god 

indikation om omfattning och fördelning rörande CSR-perspektiven inom 

hållbarhetsrapportering. Den ekologiska validiteten handlar i princip om att det är en 

onaturlig situation för deltagaren t.ex. vid en intervjusituation. Detta är dock inget 

problem i denna studie, då sekundärdata användes som ej handlar om personer, utan 

om företag och organisationer. Replikerbarhet innebär att beskriva studien på en 

sådan detaljerad nivå att studien kan genomföras igen av en annan forskare. 

Replikerbarheten är väl hanterad i denna studie, då en beskrivning finns av vilket 

data som använts, hur data har tagits fram ur GRI-databasen, faktorernas definitioner 

och hur data bearbetats och analyserats.  

 

I studien användes sekundärdata från en befintlig databas, GRI-databasen. Kvaliteten 

på sekundärdata kan självfallet variera, beroende på vilket data det gäller och hur det 

har samlats in och hanterats. GRI-ramverket innehåller principer för hur kvaliteten 

ska säkerställas i hållbarhetsrapporterna. Ramverket beskriver att 

hållbarhetsrapporterna ska tas fram utifrån principerna: balans, jämförbarhet, 

korrekthet, aktualitet, tydlighet och trovärdighet (GRI 2013). 

 

 
2.10 Etiska ställningstaganden 
 
De etiska frågeställningarna i en studie är primärt kopplade mot personer som deltar i 

studien. Det finns etiska principer som delas upp i fyra områden: skada för 

deltagarnas del, brist på samtycke från deltagarnas sida, inkräktande på privatlivet 

och förekomsten av bedrägeri, falska förespeglingar eller underhållande av viktig 
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information (Bryman & Bell 2011). Denna forskningsstudie arbetar inte på 

individnivå, utan på företagsnivå. Informationen som användes är sekundärdata och 

är redan insamlad och i detta fall även publik. Därför behöver inte sådana etiska 

frågeställningar hanteras i denna studie. Däremot finns andra etiska och juridiska 

frågeställningar som behöver hanteras. Dessa är lagstiftningen kring lagring av data, 

ömsesidigheten mellan forskare och deltagare i studien, och slutligen tydliggöra var 

forskningsanslagen kommer ifrån (Bryman & Bell 2011). Rörande datalagringen så 

använde studien endast publik data som är på företagsnivå och data hanteras i Excel 

ark lokalt på en dator. Rörande ömsesidigheten mellan forskare och deltagare så 

berörs inte denna studie på grund av att sekundärdata använts på företagsnivå. 

Rörande finansiering av denna studie så finns ingen extern part som finansiär. 

 

 

2.11 Avgränsningar 
 
Denna studie täcker inte in alla svenska företag och organisationer som har gjort 

hållbarhetsrapportering, utan endast de som har följt GRI-ramverket och rapporterat 

in sin hållbarhetsrapport i GRI-databasen, under år 2014. Hållbarhetsrapporter kan 

även presenteras exempelvis i en årsredovisning, i en separat hållbarhetsrapport eller 

på företagets webbsida. Det finns även företag och organisationer som följer GRI-

ramverket men som inte publicerar sin hållbarhetsrapport i GRI-databasen. Dessa 

hållbarhetsrapporter ingår ej i studien.  

 

Studien analyserar endast antal indikatorer från respektive CSR-perspektiv och 

delperspektiv. Ingen analys görs av vilka specifika indikatorer som rapporterades på. 
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3 Teoretiskt ramverk 
 
 
Kapitlet för teoretiskt ramverk presenterar först definitioner, utveckling av CSR och 

Sverige och CSR. Efter det beskrivs olika ramverk inom CSR-området, inklusive 

Global Reporting Initiative (GRI). Vidare beskrivs litteratur rörande fördelning inom 

CSR-perspektiv, ur ett generellt perspektiv men även rörande faktorerna. Kapitlet 

avslutas med beskrivning av intressent – och legitimitetsteorin. 

 

 
 
3.1 CSR och hållbarhet 
 
3.1.1 Definition CSR och hållbarhet  
 
Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att företag ska ta ansvar 

för hur de påverkar samhället, ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. 
Syftet med CSR är att skapa en hållbar verksamhet och en hållbar värld. CSR som 

begrepp har till stor del påverkats av Brundtland kommissionen. År 1987 publicerade 

Världskommissionen för miljö och utveckling (Brundtland kommissionen) sin 

rapport och presenterade ett nytt koncept - hållbar utveckling. Hållbar utveckling 

definierades på följande sätt: 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(Bärlund u.å). 

EU rekommenderar att företag i Europa ska arbeta med CSR. För att bli en hållbar 

organisation anser EU att organisationer ska följa lagar och integrera sociala, etiska, 

kundmässiga och mänskliga rättigheter in i affärsstrategierna och verksamheten 

(European Commission, 2016). Begreppet hållbarhet och CSR används ofta 

tillsammans, då CSR är ett sätt för företag och organisationer att uppnå hållbarhet. 

Sveriges regering anser även att hållbarhet består av tre dimensioner: ekonomisk, 

social och miljömässig (Regeringskansliet 2015b), vilket är samma perspektiv som 

för CSR. Tidigare användes primärt begreppet CSR för att beskriva företagens och 

organisationernas arbete. Idag är uttrycket hållbarhet mer vanligt att använda istället 

för begreppet CSR (Strand et al. 2015). 
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3.1.2 Utveckling av CSR 
 
Senaste åren anser fler forskare att hållbarhetsarbete gynnar ekonomin i företaget och 

skapar ökade intäkter, samtidigt som de sociala och miljömässiga aspekterna 

förbättras. Kiron et al. (2013) utförde en studie som baserade sig på en survey som 

besvarades av över 2000 chefer. Resultatet av studien gav upphov till ett nytt 

begrepp, ”Sustainability-Driven Innovators”. Sustainability-Driven Innovators är  

benämning på företag som har ändrat sin affärsmodell utifrån hållbarhet och som 

även genererar vinster utifrån sina hållbarhetsrelaterade aktiviteter och beslut (Kiron 

et al. 2013). Resultatet av studien visade att 23 procent av företagen kunde 

klassificeras in enligt detta begrepp, och att de gör en vinst utifrån sitt 

hållbarhetsarbete (Kiron et al. 2013). Dessa företag hade förändrat sin affärsmodell 

utifrån hållbarhetsperspektivet. Denna studie visar att vissa företag har kommit långt 

i sin utveckling inom hållbarhet och att begreppet Sustainabilty-Driven Innovators 

visar hur integration mellan de tre CSR-perspektiven; socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt, skapar hållbara företag ur alla CSR-perspektiv.  

 

 
3.1.3 Sverige och CSR 
 

Idag anses Sverige vara ett land i framkant när det gäller hållbarhetsrapportering, 

vilket bland annat speglas i KPMG:s studie som hävdar att Sverige är bland de tio 

bästa länderna i världen på hållbarhetsredovisning (KPMG 2015a). Ett skäl till varför 

Sverige är i topp av hållbarhetsrapportering kan bero på regeringens inställning till 

CSR och hållbarhet. I Regeringens skrivelse ”Politik för hållbart företagande”,  från 

år 2015, använder regeringen benämningen hållbart företagande, som beskrivs på 

följande sätt: 

“Regeringen har valt att i denna skrivelse använda termen hållbart företagande. I 

det begreppet inkluderas CSR. Med hållbart företagande, menas att agera 

ansvarsfullt och minimera risken för negativ påverkan. Det innebär också 

möjligheter till värdeskapande och nya innovativa affärsmodeller där företagen 

arbetar strategiskt, är transparenta och samarbetar med andra aktörer i samhället. 

Hållbart företagande ses också som en nödvändighet för företagens överlevnad.” 

(Regeringen 2015).  
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Regeringen anser att hållbart företagande är en nödvändighet för företagens 

överlevnad, vilket är en tydlig signal, vilket bör påverka företagens hållbarhetsarbete.  

Det finns även forskning som beskriver varför olika länders hållbarhetsrapportering 

varierar. Matten och Moon (2008), anser att ett land som har ett apolitiskt 

rättsväsende, med god maktfördelning inom detta, press- informations- och 

yttrandefrihet, samt ett högt förtroende för offentliga myndigheter, är ett land där 

CSR utvecklas. Dessa förutsättningar bör kunna skapa ett klimat som främjar 

öppenhet och ett ansvarstagande mot samhället, från företagen och organisationerna. 

Matten och Moon:s (2008) definition stämmer väl in på Sverige, och kan vara en 

orsak till att Sverige anses ligga i topp för hållbarhetsrapportering.  

Dock anser Matten och Moon (2008) att variationer i CSR-rapportering, även beror 

på hur statliga institutioner utformats historiskt i olika länder. De anser att statens 

omfattning och inflytande i samhället är den största institutionella skillnaden. I 

Europa har staten varit stark och omfattat flertalet områden. Därför förväntar sig 

företag i Europa att staten ska ta det största ansvaret rörande samhället (Matten & 

Moon 2008). Även denna definition passar bra in på Sverige. Detta kan vara en 

faktor som gör att vissa svenska företag och organisationer anser att staten bör 

hantera hållbarhetsfrågorna, istället för att hanteras av sina egna organisationer.  

Europa har även haft stor anslutning till fackliga organisationer, vilket har resulterat 

att arbetsrelaterade frågeställningar har förhandlats på sektor- eller nationell nivå, 

istället för på företagsnivå (Matten & Moon 2008). Detta gäller även Sverige som har 

en lång tradition med fackliga organisationer och kollektivavtal. Detta kan dock 

påverka att de delar av CSR-rapporteringen rörande det sociala perspektivet, som 

handlar om arbetsförhållanden och anställningsvillkor inte rapporteras på i samma 

omfattning som andra CSR-perspektiv.  

Miljö är ett fokusområde för Sverige och detta är även känt i övriga världen. 

Elkington (1999), beskriver Sverige som ett av de mest miljömedvetna länderna i 

världen. Det kan dock finnas en risk med ett starkt miljöfokus, om prioritering i 

huvudsak görs av det miljömässiga perspektivet kan ojämn fördelning uppstå 

jämförelsevis med övriga CSR-perspektiv.  

Sverige är erkänt för att ha fokus inom alla CSR-perspektiven. En studie undersökte 

hur olika världsdelar rapporterade enligt TBL-principen. Studien visade att Norden 

låg i topp av alla världsdelarna, då de rapporterade mest inom alla tre CSR-
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perspektiven: socialt, miljömässigt och ekonomiskt (Strand et al., 2014). Detta 

indikerar att nordiska länderna har god rapportering inom alla tre CSR-perspektiv, 

vilket bör borga för en jämn fördelning mellan CSR-perspektiven i 

hållbarhetsrapporteringen i Sverige.  

Strand et al. (2014) har studerat varför de skandinaviska länderna har höga resultat 

inom CSR. De fann flera påverkansfaktorer. Intressenterna är hjärtat i ett effektivt 

hållbarhetsarbete och Sverige var ett av de länder som medverkade till att utveckla 

intressentmodellen tidigt (Strand et al. 2014). Skandinaviska samhällen uppvisar 

djupt rotade traditioner kring intressenter. Skandinaviska länder har en tradition för 

demokrati som i sin tur leder till ett engagemang för intressenterna (Strand et al. 

2014). Företagen, staten, samhället tillsammans med övriga intressenter anses ha 

gemensamma intressen i de skandinaviska länderna. Enligt Strand et al. (2014) har 

företagen i de skandinaviska länderna ett “utifrån- in perspektiv”  i sina 

företagsstrategier. Detta innebär att strategiarbetet börjar med en bedömning av 

världens behov och för att sedan övergå till att beskriva hur företaget bäst kan möta 

dessa behov. Ett sådant perspektiv har arbetats fram mellan företagen och forskare i 

de skandinaviska länderna (Strand et al. 2014). De skandinaviska länderna har under 

lång tid haft sociala demokratier, vilket ger en grund som kopplar mot hållbarhet och 

CSR. Genom fokus på jämlikhetspolitik och hänsyn till välbefinnandet för nuvarande 

och framtida generationer, har skandinaviska länderna insett fördelarna med att 

arbeta tillsammans med intressenter (Strand et al. 2014). De skandinaviska länderna 

har omfattande statlig reglering, självreglering, välorganiserade 

näringslivsorganisationer och andra mekanismer för institutionaliserad dialog mellan 

företag och dess intressenter. Detta har lett till några av de högsta nivåerna av sociala 

och miljömässiga föreskrifter i världen (Strand et al. 2014). Det finns även en kultur 

inom de skandinaviska länderna som gör att chefer inte oroar sig för att tappa 

ansiktet eller anser att det är respektabelt att undvika komplicerade problem på grund 

att de riskerar att ge dem själva dåligt rykte. Detta gör att skandinaviska chefer har en 

större vilja att samarbeta rörande komplicerade problem som de själva inte kan lösa 

på egen hand. Sådana komplicerade frågor kan bland annat vara klimatkrisen och 

andra frågor inom CSR området (Strand et al. 2014).  

Elkington, (1999) anser att om Porters princip rörande ”Shared values” är korrekt, så 

kan Sverige positionera sig som en av nyckelspelarna bland de industriella 
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ekonomierna under 2000-talet. Detta beror bland annat på att Sverige har höga krav i 

sin miljölagstiftning, vilket innebär att svenska företag tvingas att hitta andra 

metoder för att kunna hantera dessa krav, vilket i sin tur kan vara grunden för 

innovativ hållbar utveckling (Elkington 1999). 

 

3.1.4 Ramverk för CSR arbete 
 
 
3.1.4.1 Global Reporting Initiative 
 
Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell, oberoende organisation som 

hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att förstå och kommunicera 

effekterna av deras verksamhet rörande kritiska hållbarhetsfrågor såsom klimat-

förändringar, mänskliga rättigheter, korruption och många andra (GRI, u.å). GRI:s 

riktlinjer för hållbarhetsrapportering kan användas av företag och organisationer av 

alla typer, storlekar och branscher.  

 

Att starta ett hållbarhetsarbete som slutligen ska resultera i en hållbarhetsrapport, 

börjar med att organisationen identifierar sina intressenter. Tillsammans med 

intressenterna förs en dialog för att få fram vilka faktorer rörande hållbarhet som är 

viktiga och berör organisationens verksamhet. Utifrån dessa faktorer identifieras 

vilka kategorier och indikatorer som berörs. Kategorierna är desamma som CSR-

perspektiven: sociala, miljömässiga och ekonomiska. Den sociala kategorin är 

annorlunda än de andra kategorierna, då den är uppdelad på fyra delkategorier eller 

delperspektiv. Kategorierna använder förkortningar som EC (Ekonomi), EN (Miljö) 

och de fyra sociala delperspektiven LA (Arbetsförhållanden och arbetsvillkor), HR 

(Mänskliga rättigheter), SO (Organisationens roll i samhället), PR (Produktansvar) 

(GRI 2015). Kategorierna och delkategorierna består av ett antal indikatorer och det 

är på indikatornivå som rapporteringen sker.  

Fördelen med GRI-ramverket är att det är en standard, vilket gör att andra kan 

jämföra olika företags- och organisationers hållbarhetsrapporter. Dock finns även 

kritik rörande GRI-ramverket. Moneva et al. (2006) fann att GRI-ramverket inte ger 

en integrerad bild av de olika CSR-perspektiven, utan endast en uppdelad bild av 

respektive CSR-perspektiv. De är kritiska mot att GRI: s riktlinjer saknar indikatorer, 
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som integrerar de olika CSR-perspektiven (Moneva et al. 2006). 

  
3.1.4.2 Andra riktlinjer och standarder 
 
Det finns ett antal olika ramverk och riktlinjer, förutom GRI ramverket, som används 

av företag och organisationer för sitt hållbarhetsarbete. De flesta är övergripande 

riktlinjer, såsom: OECD, IIRC och Global Compact.  

 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) arbetar med 

statistik och analys samt jämför och granskar sina 34 medlemsländer. Organisationen 

är även ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte. OECD använder sin information 

inom många ämnesområden för att hjälpa regeringar att främja välstånd och bekämpa 

fattigdom genom ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet. OECD vill bidra till att 

miljökonsekvenserna beaktas vid ekonomisk och social utveckling (OECD u.å).  

 

IIRC (The International Integrated Reporting Council), är en organisation som har 

tagit fram ett ramverk för integrerad rapportering. Integrerad rapportering innebär att 

företagen i sin årsredovisning även rapporterar om sitt hållbarhetsarbete. Integrerad 

rapportering syftar till att ge en bättre bild av hur företaget arbetar med frågor kring 

hållbar utveckling. IIRC är en global sammanslutning av tillsynsmyndigheter, 

investerare, företag, standardiseringsorgan, revisionsbranschen och icke-statliga 

organisationer (IIRC u.å).  

 

Global Compact heter egentligen United Nations Global Compact och är ett initiativ 

från FN, för att få företagen att engagera sig i FN:s frågor och ta globalt ansvar. 

Initiativet består av tio principer som företagen ska stödja, och principerna består av 

områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption (FN-förbundet 

2007).  

  

 

3.2 Fördelning CSR-perspektiv 
 

Det finns relativt mycket forskning rörande CSR men vissa studier analyserar endast 

ett av CSR-perspektiven eller perspektiven uppdelat. Hahn och Kühnen (2013) anser 
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att det i litteraturen saknas studier angående komplett hållbarhetsrapportering, det vill 

säga rörand alla tre CSR-perspektiven. Utvecklingen i litteraturen går från fokus på 

enskilda CSR-perspektiv, såsom sociala eller miljömässiga rapporter, till ett fokus 

utifrån TBL-principen. Dock är litteraturen rörande TBL fortfarande i sin linda, så 

det finns gott om möjligheter för framtida forskning att  studera gemensam 

hållbarhetsrapportering, utan uppdelningar i de olika CSR-perspektiven (Hahn & 

Kühnen 2013). Enligt Lozano och Huisingh (2011) finns det skäl till att TBL saknas 

till stor del, i både praktiskt arbete och forskning. Det kan bero på att riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning, såsom GRI:s riktlinjer, tenderar att ta itu med de 

ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna av hållbarhet, isolerade från 

varandra. Detta skapar en uppdelning och bortser från synergier och kopplingarna 

mellan dimensionerna (Hahn and Kühnen 2013). För att säkerställa att de tre CSR-

perspektiven: socialt, miljömässigt och ekonomiskt, är integrerade med varandra, 

rekommenderar Hahn och Kühnen (2013), att använda integrerad rapportering, 

istället för GRI-rapportering. En integrerad rapport definieras som " 

hållbarhetsinformation och traditionell ekonomisk informationen i samma rapport, 

som levererar en holistisk bild av värdeskapandet över tid" (Hahn & Kühnen 2013, 

s. 7). Integrerad rapportering används dock inte i så stor omfattning. Enligt KPMG 

(2015b) är det är endast sex procent av företagen som använder integrerad 

rapportering i världen och i Sverige ligger siffran på elva procent, av de granskade 

företagen. Sydafrika är det land som mest använder integrerad rapportering (91 

procent av de granskade företagen), vilket beror på lagkrav (KPMG 2015). 

 

Det finns fler studier som har analyserat fördelningen av rapporteringen på CSR-

perspektiven. Jacobsen (2011), utförde en studie där han jämförde hur fördelningen i 

GRI-rapportering skiljde sig åt mellan olika geografiska regioner i världen. Han fann 

att företagen i Västeuropa rapporterar mest på det sociala perspektivet, inom 

delperspektiven arbetsförhållanden och arbetsvillkor (LA) med 68 procent, och på 

organisationens roll i samhället (SO) med 62 procent. Minst rapporterades på det 

social perspektivet inom delperspektivet mänskliga rättigheter (HR) med 41 procent. 

Det miljömässiga perspektivet hade en rapporteringsgrad på 58 procent och det 

ekonomiska perspektivet med 52 procent. Studien visar även på fördelningen mellan 

CSR-perspektiven, dock är inte det sociala perspektivet hopslaget till en gemensam 

procentsats. 
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3.2.1 Triple bottom line 
 
Brundtlandskommissionens definition av hållbarhet är inspirationskällan till att John 

Elkington, år 1994, skapade principen ”Triple bottom line”, även kallad TBL. 

Hållbarhetsarbete utifrån TBL-principen ger en balanserad rapportering ur de tre 

CSR-perspektiven: socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Fördelningen mellan CSR-

perspektiven är viktig på grund av att CSR-perspektiven har beroenden mellan 

varandra. John Elkington (1999), beskriver relationen mellan de olika CSR-

perspektiven på följande sätt:  

Samhället (sociala perspektivet) är beroende av ekonomin (ekonomiska perspektivet) 

och ekonomin är beroende av det globala ekosystemet (miljömässiga perspektivet). 

Detta innebär att hållbarhetssystemet är beroende av dessa tre perspektiv 

tillsammans (Elkington 1999, s.73).  

Detta innebär att förändringar i ett av CSR-perspektiven kan påverka de andra CSR-

perspektiven. Perspektiven är inte stabila gentemot varandra, utan i ständig rörelse 

och förändrar sig beroende på vilket tryck, cykler och konflikter som påverkar dem. 

Om en förändring exempelvis sker i det miljömässiga perspektivet, kan det påverka 

såväl det ekonomiska som det sociala perspektivet och en obalans kan uppstå 

(Elkington, 1999). Enligt Elkington (1999), är dock den största utmaningen att arbeta 

i områdena mellan de tre CSR-perspektiven: socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 

Dessa områden som uppstår i gänsen mellan de tre perspektiven kallas för ”shear 

zones”(Elkington, 1999). ”Shear zones” kan ses som beroenden mellan CSR-

perspektiven. ”Shear zone 1” är företeelser som uppstår i samspelet mellan det 

ekonomiska och miljömässiga perspektivet. En sådan företeelse är ”eco-efficiency”, 

som innebär att produkter och tjänster som säljs till ett konkurrensmässigt pris 

samtidigt som de tillfredställer mänskligt behov och ger livskvalitet samtsäkerställer 

ett minimum av ekologisk påverkan och resursbehov, genom hela livscykeln och till 

en nivå som vår planet kan klara (Elkington, 1999).”Shear zone 2” är uppkomna 

företeelser när samverkan sker mellan det miljömässiga och det sociala perspektivet. 

så kallad ”miljömässig rättvisa”. Miljömässig rättvisa kan delas upp i två delar: intra-

generationernas kapital och extra-generationernas kapital. Den förra handlar om 

rättvisa mellan de männsikor som lever idag att fördela resurserna på ett jämlikare 

sätt mellan de som har och de som inte har. Extra-generationernas kapital består av 
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två delar. Den första delen handlar om rättvisa mellan olika generationer som lever 

idag, till exempel pensioner och skolor, och den andra delen handlar om rättvisa 

mellan de människor som lever idag kontra kommande generationer till exempel 

rörande förlorade skogar, biodiversitet och stabilt klimat (Elkington, 1999). ”Shear 

zone 3” är fenomen som uppstår mellan det sociala och ekonomiska perspektivet och 

innehåller en mängd frågeställningar som bland annat nedskärning i företagen, 

arbetslöshet, minoriteters rättigheter och affärsetik. Det etiska området fokuserar inte 

bara på företagets agerande, utan även på vilken produkt företaget producerar och på 

vilken marknad företaget agerar (Elkington, 1999). 

3.2.2 Shared value 
 
Shared value principen fokuserar på att identifiera och utöka samband mellan den 

ekonomiska och samhälleliga utvecklingen (Porter & Kramer 2011). De beskriver 

kopplingen mellan företaget och samhället på följande sätt: 

 

”Konkurrenskraften hos ett företag och den status som samhället har, som finns runt 

företaget, är nära sammanflätade med varandra. Ett företag behöver ett 

framgångsrikt samhälle, inte bara för att kunna skapa en efterfrågan för sina 

produkter, utan även för att få tillgång till kritiska tillgångar som är offentliga och 

en miljö som stödjer företagets verksamhet. Ett samhälle behöver framgångsrika 

företag som kan tillhandahålla arbetstillfällen och som kan skapa tillfällen för 

medborgarna att i sin tur kunna skapa en förmögenhet” (Porter & Kramer 2011, 

s.66) .  

 

Shared values är en princip som bygger på de tre CSR-perspektiven, men som även 

innebär att det totala värdet i värdekedjan ska öka. Porter och Kramer:s (2011) 

artikel, “Creating Shared Value” är en av de mest lästa och inflytelserika artiklar med 

anknytning till områdena CSR och hållbarhet, under de senaste åren (Strand et al. 

2014). 

Ett exempel rörande Shared values, och hur ett ökat värde i värdekedjan gör skillnad, 

utgår ifrån rörelsen Fair trade. Fair trade syftar till att öka andelen intäkter som går 

till fattiga bönder genom att betala dem högre priser för samma gröda. Fair trade 

handlar främst om en omfördelning av pengar, snarare än att expandera den totala 

mängden värde. För att öka totala mängden värde skulle man ha fokuserat på att 
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förbättra odlingstekniker och stärka det lokala klustret, så det i sin tur kan stödja 

leverantörer och andra institutioner för att öka jordbrukarnas effektivitet, avkastning, 

produktkvalitet och hållbarhet (Porter & Kramer 2011). Detta skulle leda till mer 

intäkter och ge fördelar till både jordbrukare och företag som köper från dem. Tidiga 

studier av kakao-odlare i Elfenbenskusten, visar att medan Fair trade kunde öka 

jordbrukarnas inkomster mellan tio procent till tjugo procent, kunde investeringar 

som expanderar värdet utifrån Shared values-principen, höja jordbrukarnas inkomster 

med mer än 300 procent (Porter & Kramer 2011). Grunden för att kunna arbeta efter 

shared value principen är att ha fokus på alla tre CSR-perspektiv. 

  

3.2.3 Faktor ägarförhållande  
 
Ägarperspektivet kan påverka hur olika företag och organisationer ser sina 

intressenter och prioriterar dem. Detta påverkar i slutändan vilken prioritering som 

görs av de olika CSR-perspektiven i hållbarhetsarbetet. 

3.2.3.1 Familjeägda företag 
 
Rörande kopplingen mellan familjeägda företag och intressentteorin, så finns en 

skillnad mellan interna och externa intressenter. Cruz et al.,( 2014) har studerat om 

familjeägda företag tar större socialt ansvar än andra företag. De kom fram till att 

familjeföretag kan vara lika socialt ansvarstagande som övriga företag rörande 

externa intressenter. Andra forskare kompletterar denna bild då deras studie visar att 

familjeföretag oftast rapporterar mer CSR-information än övriga företag 

(Campopiano & Massis 2015). Detta beror på att det är viktigt för familjeföretag att 

skydda sitt rykte och image (Cruz et al. 2014). Familjeföretag är nära förknippat med 

den egna familjen, vilket innebär att externa parters uppfattning om företaget är 

mycket viktig, då den kan färga av sig på den egna familjen (Cruz et al. 2014). Detta 

indikerar att CSR-perspektiven ekonomi och miljö bör vara prioriterade områden för 

familjeföretag, då de till stor del riktar sig mot externa intressenter. Rörande de 

interna intressenterna så delar Cruz et al., (2014) upp dessa i två delar, anställda och 

staten och dess myndigheter. Anställda delas upp i två typer i ett familjeföretag. De 

två typerna är anställda och anställda som tillhör familjen, och dessa behandlas på 

olika sätt rörande sociala frågor. Familjen är viktigast och anställda 

familjemedlemmar får flera fördelar och en bättre karriärutveckling i företaget än 
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andra anställda (Cruz et al. 2014). Angående den interna intressenten, staten och 

myndigheter, anser författarna att viktigast för ett familjeföretag är att ha kontroll för 

att säkra företagets framtid, och i sin tur familjens överlevnad. Detta innebär att om 

familjeföretag följer krav eller riktlinjer från staten, finns risk att familjeföretaget 

tappar kontrollen vilket ökar risken för familjen (Cruz et al. 2014). Detta kan förklara 

varför användandet av nationella standarder, såsom CSR och branschstandarder, är 

svagare för familjeföretag. Konsekvensen är att familjeföretag är mer ovilliga att 

genomföra sociala förändringar kopplat mot interna intressenter (Cruz et al. 2014). 

Resultatet från deras studie visar att familjeföretag är sämre på sociala frågor kopplat 

mot interna intressenter (såsom anställda och staten), än övriga företag. Detta kan 

indikera att sociala perspektivet kan vara mindre prioriterat område för 

familjeföretag, då detta perspektiv primärt riktar sig mot interna intressenter. 

3.2.3.2 Privata företag 
 
Ägaren till företaget eller organisationen har samband med legitimitetsteorin, vilket 

även gäller för privata företag. Forskning har funnit att stora börsbolag förlorar 

lättare sin legitimitet om man jämför med små privata eller familjeägda företag, som 

granskas mindre kritiskt än stora börsbolag (Panwar et al. 2014). Olika ägare 

använder olika strategier för att uppnå legitimitet. Företag som inte är familjeföretag, 

som i huvudsak drivs av ekonomiska mål, ger mer lika svar på intressenternas krav, 

och är då mer benägna att följa nationella- och branschstandarder, som ett sätt att få 

social legitimitet (Cruz et al. 2014).  

 
 
3.2.3.3 Offentlig sektor 
 
Det finns relativt lite forskning rörande offentlig sektor och hållbarhetsrapportering 

(Guthrie & Farneti 2008). Dock gjorde Farneti och Guthrie (2007), en studie där de 

studerade orsakerna till varför organisationer inom offentlig sektor gjorde 

hållbarhetsrapportering. De fann att skälen var blandade, men att 

hållbarhetsrapporterna togs primärt fram för interna intressenter. Guthrie och Farneti 

(2008) fann även att endast 32  procent av alla GRI-indikatorer användes för 

rapportering inom offentlig sektor. Dock analyserade de endast två CSR-perspektiv 

av tre; det sociala och miljömässiga perspektivet, ej det ekonomiska perspektivet. 

Det mest rapporterade CSR-perspektivet var sociala perspektivet och delperspektivet 

arbetsförhållanden och arbetsvillkor (LA) med en rapportering på 54 procent av GRI-
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indikatorerna. På andra plats kom miljöperspektivet med 32 procent och på tredje 

plats var sociala delperspektivet produktansvar (PR) med 23 procent. De CSR-

perspektiv som hade minst rapportering var sociala delperspektivet mänskliga 

rättigheter (HR) med 7 procent och Organisationens roll i samhället (SO) med 18 

procent (Guthrie & Farneti 2008). Statligt ägda företag och/eller företag med statligt 

aktieinnehav är associerade med en hög grad av hållbarhetsredovisning. Det kan bero 

på att statliga organisationer är föremål för striktare rapporteringskrav och 

granskning eller för att de ska föregå med gott exempel (Gallo & Christensen 2008). 

Detta verifieras även av Ndemanga och Koffi (2009) i sin studie, där de fann att 

företag där den högsta andelen av aktier och rösträtt ägs av staten och institutionella 

investerare har en högre nivå av CSR-rapportering, än företag med en spridning i 

ägarstrukturen eller som ägs av en familj. 

 

3.2.4 Faktor marknad 
 
Slutkund är en intressentgrupp som är viktig för företag och organisationer. Lacy et 

al. (2008), anser att det blivit tydligt att hållbarhetsarbetet är nödvändigt för företag 

med slutkonsumenter och dessutom är det ett konkurrensmedel. 79 procent av 

Vd:arna för B2C företag, tror att konsumenten kommer att vara en av de viktigaste 

aktörerna, som drivkraft för sitt hållbarhetsarbete (Lacy et al., 2012). Haddock-Fraser 

och Fraser:s (2008) studie rörande B2C företag visade att B2C företag presenterar 

större omfattning miljörapportering än andra företag. Orsaken var att B2C företag 

ansåg att kunden var en viktig intressent och att miljöinformation var väsentligt att 

presentera för sina kunder. Haddock-Fraser och Tourelle (2010) fann att B2C 

företagen hade kommit längre med sina aktiviteteter inom miljömässiga perspektivet 

än B2B företagen, vilket de ansåg skulle förändras över tid. Rörande 

affärsperspektivet så fann de att B2C företag gör aktiviteter kopplat mot 

miljömässiga perspektivet som inte primärt är kostnadsreducerande, om man jämför 

med B2B företagen. Elkington (1999) har även identifierat flera fall där företagen har 

upplevt ett ökat tryck från intressenter i form av kunder rörande miljöfrågan. 

Kunderna har bland annat ställt miljökrav vid köp av företagets produkter eller även 

återlämnat produkter som har innehållit miljöfarliga produkter. Forskning rörande 

plats i värdekedjan, såsom B2C och B2B, är tyvärr sällsynt (Hahn & Kühnen 2013). 
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B2C företagen anser att legitimiteten är viktig. I Haddock-Fraser och Tourelle:s 

(2010), studie bekräftade de att legitimitet från kunder som intressent är viktig för 

B2C företagen, men även deras rykte kopplat mot konsumenterna och samhället, 

vilket är en av drivkrafterna för affärsverksamheten (Haddock-Fraser & Tourelle 

2010). 

 

3.2.5 Faktor internationell verksamhet  
 
Internationella organisationer har flera intressenter, beroende på att de har 

verksamhet i flera länder. Dessa intressenter kommer från olika kulturer, vilket gör 

att deras intresseområden inom CSR kan variera. Detta kan leda till att intressenterna 

driver en bredare kravbild mot internationella organisationer och företag, och kraven 

kan vara motstridiga. Konrad et al. (2006) studerade internationella företag och fann 

att de rapporterade mest inom ekonomiska perspektivet. Sociala- och miljömässiga 

perspektivet kom på delad andraplats och hade samma omfattning på rapportering. 

Det sociala perspektivet är i huvudsak intressentdrivet för internationella företag. Det 

interna sociala perspektivet, rörande hälsa och säkerhet, är viktiga områden för 

internationella företag  både i USA och Europa (Konrad et al. 2006). Det externa 

sociala perspektivet är även ett prioriterat område för internationella företag då de 

vill bibehålla eller öka acceptansen hos sina intressenter. För att säkerställa acceptans 

satsar internationella företag på välgörenhet och sponsring, primärt mot 

lokalsamhället där företaget finns etablerat (Konrad et al. 2006). Miljöfrågan har en 

lång tradition inom internationella företag på grund av att miljörapportering har 

funnits länge och de flesta internationella företag är miljöcertifierade (Konrad et al. 

2006).  

 

Studien som utfördes av Konrad et al. (2006), visade även vilka intressenter som var 

viktigast för internationella företag. Ägare, aktieägare och staten var viktigast 

intressenter för europeiska internationella företag. Näst viktigast var analytiker, 

banker, anställda, stora kunder och allmänheten. Slutkonsumenter, 

konsumentorganisationer eller leverantörer var ej viktiga som intressenter. Konrad et 

al. (2006), studerade även vilka områden inom CSR som intressentgrupperna var 

intresserade av. Resultatet visade att ekonomiska frågeställningar intresserar mest 

ägare, aktieägare, analytiker och banker. Sociala frågeställningar intresserar mest 

anställda och i huvudsak ideella organisationer. Miljöfrågor var av störst intresse för 
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allmänheten och olika samhällsgrupper (Konrad et al. 2006). Resultaten från Konrad 

et al.:s  (2006) studie visar att miljöfrågor inte är intressanta för internationella 

företag på grund av att de intressenter som anser att miljöfrågorna är viktiga, inte är 

viktiga för internationella företag. 

Internationella företag har fler intressenter att ta hänsyn till, vilket gör att 

legitimiteten är svårare att säkerställa. Detta gör att globala företag har en större 

utmaning, på grund av svårigheten att veta vad kulturerna i olika länder anser vara 

legitimt. I vissa fall kan även normerna vara motstridiga i olika länder, vilket gör 

CSR arbetet riktigt utmanande (Grafström et al. 2008). Krav på internationella 

företag kan även komma i andra former som internationella avtal, standarder från 

branschorganisationer och ideella organisationer. Fifka (2013) beskriver att 

internationella företag måste kalkylera med risken att om lokalbefolkningen får en 

negativ inställning gentemot företaget, kan företagets rykte urholkas runt om i 

världen. Detta kan i sin tur äventyra kundernas “goodwill” gentemot företaget och i 

värsta fall kan företaget riskera licensen för att bedriva sin verksamhet i det landet 

(Fifka 2013). Detta är en viktig motivator för internationella företag att arbeta med 

CSR, för att säkerställa sin överlevnad. 

 

 

3.3 Teorier 
 

Många teorier har använts i olika studier rörande hållbarhetsrapportering. I denna 

studie har jag valt de teorier som passar till studiens frågeställning. Teorierna i denna 

studie är intressentteorin och legitimitetsteorin.  

 

3.3.1 Intressent teorin 
 
Intressentteorin är en av de vanligaste teorierna som används i studier, rörande 

hållbarhetsrapportering (Hahn & Kühnen 2013). Intressentteorin har en lång historia. 

Enligt Strand et al.(2014), kommer en del av ursprunget till intressentmodellen från 

Skandinavien. I Sverige har modellen utvecklats av bland annat Rhenman då han 

ritade den första intressentmodellen och använde begreppet intressent för första 

gången i världshistorien (Strand et.al. 2014). Intressentmodellen utgår ifrån 
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företagets relationer med människor som grupperas på olika sätt såsom anställda, 

ägare, kunder, ägare, leverantörer, långivare, företagsledning samt samhället i stort, 

inklusive stat och kommun (Gröjer & Stark 1978). Intressenter ställer krav på 

belöningar från företaget och bidrar i utbyte till företagets verksamhet. Konflikter 

kan uppstå mellan intressenternas krav på belöningar, vilket kan innebära att 

intressenten kan avbryta relationen med organisationen och istället knyta nya 

relationer till en bättre organisation. (Gröjer & Stark 1978). Liu och Anbumozhi 

(2009), anser att intressentteorin handlar om det sätt som en organisation hanterar 

sina intressenter på. Organisationen kan ha olika strategi rörande sina intressenter, 

vilket innebär att de kan hantera sina intressenter på ett aktivt eller passivt sätt. En 

organisation med en aktiv strategi kan försöka påverka sina viktiga intressenter. När 

intressenterna visar på bristande engagemang, så förutspås det leda till låga nivåer av 

miljöredovisning (Liu och Anbumozhi 2009).  

 

Intressentteorin är nära kopplad mot CSR och hållbarhet, och intressenterna är en 

central komponent, både i Europeiska kommissionens och i Brundtland rapportens 

definition av hållbarhet (Strand et al. 2014). Detta beror på att grunden för 

hållbarhetsarbete är att företagen och organisationerna ska arbeta nära sina 

intressenter för tillsammans göra bedömningar vilken påverkan företagets 

verksamhet har på olika intressenter. Bilden rörande intressenter har skiftat med 

tiden, från ett fokus primärt på aktieägarna, till ett bredare fokus på företagets 

intressentgrupper. Clarkson (1995), beskriver att chefer inte längre kan hållas 

ansvariga för att maximera avkastningen till aktieägarna på bekostnad av andra 

grupper. Nu är chefer istället ansvariga för att uppfylla företagets ansvarsområden till 

dess primära intressentgrupper.  

 

När företag och organisationer har dialog med sina intressenter, kan intressenterna 

ställa motstridiga krav. Det finns även risk för att företaget eller organisationen inte 

kan leva upp till alla intressenters krav. Då måste prioritering göras. Prioriteringen 

kan i slutändan påverka att CSR-perspektiven inte får samma fokus, och ojämn 

fördelning kan uppstå mellan dem. Grafström et al. (2008), har utvecklat en modell 

för hur prioritering mellan intressenter görs. Man analyserar respektive intressent 

utifrån tre perspektiv: 1. Intressenters makt; 2. Den legitimitet som organisationen får 

av en relation till en viss intressent; 3. Hur angeläget intressentens krav är för 
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företaget. Denna analys ger en prioritering mellan intressenterna och deras krav men 

man bör även ta hänsyn till specifika tidpunkter och situationer, som även påverkar 

prioriteringen. Intressenterna ska heller inte analyseras var och en för sig, utan analys 

av relationen mellan dem behöver även göras. Detta beror på att om vissa 

intressenter har en relation så kan de samarbeta om enskilda sakfrågor, vilket gör att 

den sakfrågan kan få stor påverkan på företaget eller organisationen (Grafström et al. 

2008).  

Det finns många tolkningar av intressentteorin av olika forskare. Strand et al. (2014), 

anser att Porters koncept Shared value och intressent teorin, är, i princip, samma sak. 

Förespråkare för intressentteorin som Freeman et al. (2010), har länge hävdat att 

stora företag har insett att de delar intressen med sina intressenter och att dessa 

företag kontinuerligt föreställer sig dessa kopplingar, i ett försök att skapa mer värde 

för flera aktörer, som i slutändan ger nytta för företag och samhället. Detta är kärnan 

i tesen rörande Shared value (Strand et al. 2014).  

 

 
3.3.2 Legitimitetsteorin 
 
Guthrie och Parker (1989) beskriver att 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. Legitimitetsteorin baseras på uppfattningen att en organisation fungerar i 

samhället via ett socialt kontrakt, där organisationen går med på att utföra olika 

socialt önskvärda åtgärder mot ett godkännande av sina mål, andra belöningar och 

dess överlevnad. Därför behöver organisationen avslöja tillräckligt med information 

för samhället ska kunna bedöma om organisationen är en god samhällsmedborgare 

(Guthrie & Parker 1989). 

 

Enligt legitimitetsteorin så syftar hållbarhetsrapportering till att hävda legitimitet, 

mot externa intressenter, genom att visa företagets anslutning till sociala normer och 

förväntningar (Nikolaeva och Bicho 2011). Det föreligger en koppling mellan CSR 

och företagens intressenter. Företag förser sina intressenter med information om 

deras hållbarhetsarbete för att i sin tur erhålla legitimitet och nöjda aktieägare (Moir 

2001). Att lämna ut hållbarhetsrelaterad information kan även betraktas som ett 
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instrument för att forma den upplevda legitimiteten för företaget (Hahn & Kühnen 

2013). Företagets anseende och legitimitet ökar med socialt arbete men samtidigt är 

företagets produkter och tjänster, och det finansiella resultatet, som utgör en större 

del av anseendekapitalet. Socialt ansvarstagande utgör därför aldrig det totala 

anseendekapitalet utan vägs ihop med andra faktorer när ett företag värderas 

(Grafström et al. 2008). Detta visar tydligt att det behöver finnas en någorlunda jämn 

fördelning mellan CSR-perspektiven i CSR arbetet, för att företagen och 

organisationerna ska uppnå en sådan god legitimitet som möjligt. Legitimiteten 

kopplat mot CSR kan även ha effekt rörande konkurrensfördelar. Strävan efter ett 

företags legitimitet och skapandet av immateriella sociala resurser, som skapats av 

CSR, har varit den främsta drivkraften för CSR-rapporter. Detta kan ses som en källa 

till konkurrensfördelar för företag (om de ej går att härma) eftersom dessa aktiviteter 

kan skilja ett företag från sina konkurrenter (Ndemanga & Koffi 2009).  

 

Företagen har under lång tid haft ett ensidigt fokus primärt på en intressent, ägaren 

eller aktieägaren, vilket ger ett fokus rörande vinster. Detta innebär att företag 

upplevs, rent allmänt, frodas på bekostnad av samhället (Porter & Kramer 2011). Ju 

fler företag som har börjat anamma CSR, desto mer har företagen fått skulden för 

samhällets misslyckanden. Legitimiteten för företagen har sjunkit till de lägsta 

nivåerna, i nutid. Om företagen lär sig att använda “Shared values” kan det vara det 

bästa sättet att återupprätta en hög legitimitet (Porter & Kramer 2011).  
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4 Resultat 
 
 
Resultatkapitlet börjar med en presentation av fördelningen rörande de svenska 

företagen och organisationerna. Efter det presenteras resultatet rörande antal CSR-

perspektiv som företag och organisationer rapporterat på, även utifrån faktorerna. 

Sedan beskrivs resultatet rörande fördelningen mellan CSR-perspektiven för företag 

och organisationer, även utifrån faktorerna. Avslutningsvis beskrivs resultatet 

rörande fördelningen mellan CSR-perspektiven ekonomi och miljö och det sociala 

delperspektiven, för företag och organisationer och utifrån faktorerna.  

 

 

I GRI-databasen hittades 147 svenska företag och organisationer som rapporterade 

sin hållbarhetsinformation under år 2014. GRI-data kunde inte finnas hos 24 stycken 

av dessa företag och organisationer. Detta innebär att 123 svenska företag och 

organisationer har analyserats. 

 

4.1 Fördelning svenska företag och organisationer 
 
 

 
Figur 1: Antal företag och organistaioner fördelat per ägargrupp, i procent. 

 

Av 123 företag och organisationer som analyserats, var cirka 52 procent (64 stycken) 

privata företag, 41 procent (50 stycken) offentlig sektor och 7 procent (nio stycken) 
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familjeföretag. Offentlig sektor består i huvudsak av statliga företag. Det finns en 

myndighet med i gruppen, men inga kommuner eller landsting. De privata företagen 

består av börsbolag, privatägda företag, kooperativ och en ideell organisation.  

 

 
Figur 2: Antal företag och organisationer inom kategorin B2C och B2B, i procent 

 

Cirka 61 procent (75 stycken) av företagen och organisationerna klassificeras som 

B2C, vilket innebär att de har slutkonsumenter kopplat mot sin organisation. 

Resterande 39 procent (48 stycken) företag och organisationer tillhör kategorin B2B, 

vilket är företag som har företag som kunder. 

 

 

 
Figur 3: Antal företag och organisationer fördelade på internationell och nationell verksamhet, i procent 
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Cirka 54 procent (67 stycken) av företagen och organisationerna klassificeras som 

internationella organisationer vilket innebär att deras verksamhet bedrivs i fler länder 

än ett land. Resterande 46 procent (56 stycken) är företag och organisationer med 

nationell verksamhet. 

 

 

4.2 Rapportering antal CSR-perspektiv 
 

 
Figur 4: Andel företag och organisationer som rapporterat på olika antal CSR-perspektiv 

 

Figur 4 visar att cirka 91 procent (112 stycken) företag och organisationer 

rapporterar på alla tre CSR-perspektiven; socialt, miljö och ekonomi. Cirka 7 procent 

(åtta stycken) företag och organisationer rapporterar på två CSR-perspektiv och cirka 

två procent (tre stycken) rapporterar på ett CSR-perspektiv. Av de företag och 

organisationer som rapporterar på två CSR-perspektiv, rapporterar fyra stycken på 

perspektiven socialt och ekonomiskt, två stycken rapporterar på perspektiven socialt 

och miljö, och resterande två stycken rapporterar på miljö och ekonomi. Av de 

företag och organisationer som endast rapporterar på ett CSR-perspektiv, rapporterar 

två företag och organisationer på det sociala perspektivet, och ett företag och 

organisation på det ekonomiska perspektivet. 
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Figur 5: Andel företag och organisationer per ägargrupp som rapporterat på antal CSR-perspektiv 

 

Figur 5 visar att alla ägargrupper, rapporterar i huvudsak på tre CSR-perspektiv. 

Cirka 92 procent (46 stycken) av offentlig sektor rapporterar på tre CSR-perspektiv. 

Privat sektor har en rapporteringsgrad gällande tre CSR-perspektiv, på cirka 92 

procent (59 stycken) och familjeföretag cirka 89 procent (åtta stycken). Cirka elva 

procent (två stycken) av företagen och organisationerna inom offentlig sektor 

rapporterar på två CSR-perspektiv, en styck rapporterade på perspektiven socialt och 

ekonomiskt och en styck på perspektiven miljö och socialt. Cirka sex procent (fyra 

stycken) företag och organisationer inom privat sektor rapporterade på två CSR-

perspektiv, två stycken på perspektiven miljö och socialt, en styck på perspektiven 

ekonomi och socialt, och resterande en styck på miljö och ekonomi. Cirka elva 

procent (en styck) av familjeföretagen rapporterade på två CSR- perspektiv, vilket är 

perspektiven miljö och socialt. Cirka fyra procent (två stycken) företag och 

organisationer inom offentlig sektor har rapporterat på ett CSR-perspektiv, en styck 

på sociala perspektivet och en styck på ekonomiska perspektivet. Cirka två procent 

(en styck) av företagen och organisationerna inom privat sektor rapporterade på ett 

CSR-perspektiv, det sociala perspektivet. 

 

4% 4%

92%

2% 6%

92%

0%
11%

89%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1	perspektiv 2	perspektiv 3	perspektiv

Andel	företag	och	organisationer	per	
ägargrupp	fördelat	på	antal	CSR-

perspektiv

Offentlig Privat Familj



  
 

38 

 
Figur 6: Andel B2C och B2B organisationer som rapporterat på antal CSR-perspektiv 

 

Figur 6 visar att både B2C och B2B företag och organisationer rapporterar i 

huvudsak på alla tre CSR-perspektiv. Cirka 93 procent (70 stycken) av B2C 

företagen och organisationerna rapporterar på tre CSR-perspektiv. Den motsvarande 

siffran för B2B är cirka 90 procent (43 stycken). Cirka sex procent (fyra stycken) 

B2C organisationer rapporterar på två CSR-perspektiv, två stycken på perspektiven 

socialt och ekonomiskt, en styck på perspektiven miljö och socialt och en styck på 

perspektiven ekonomi och socialt. Cirka sex procent (tre stycken) B2B 

organisationer rapporterar på två CSR-perspektiv, två stycken på perspektiven miljö 

och socialt och en styck på perspektiven ekonomi och socialt. Cirka en procent (en 

styck) B2C organisation rapporterar på ett CSR-perspektiv, det sociala perspektivet. 

Fyra procent (två stycken) B2B organisationer rapporterar på ett CSR-perspektiv, en 

styck på sociala perspektivet och en styck på ekonomiska perspektivet.  
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Figur 7: Antal internationella och nationella organisationer som rapporterat på antal CSR-perspektiv 

 

Figur 7 visar att både internationella och nationella företag och organisationer 

rapporterar i huvudsak på tre CSR-perspektiv. Cirka 93 procent (62 stycken) av 

internationella företag och organisationer rapporterar på tre CSR-perspektiv. 

Motsvarande siffra för nationella företag och organisationer är cirka 91 procent (51 

stycken). Cirka fyra procent (tre stycken) av internationella organisationer 

rapporterar på två CSR-perspektiv och cirka nio procent (fem stycken) av de 

nationella. Cirka tre procent (två stycken) av de internationella organisationerna 

rapporterar på ett CSR-perspektiv men ingen av de nationella. De tre internationella 

organisationer som rapporterar på två CSR-perspektiv, rapporterar på perspektiven 

miljö och socialt. Fem stycken nationella organisationer rapporterar på två CSR-

perspektiv, två stycken på perspektiven miljö och socialt, två stycken på ekonomi 

och socialt och en styck på perspektiven ekonomi och miljö. Två stycken 

internationella organisationer rapporterar på ett CSR-perspektiv, en styck på det 

sociala perspektivet och en styck på det ekonomiska perspektivet. Ingen av de 

nationella organisationerna har rapporterat på ett CSR-perspektiv.  

 

 
 
4.3 Fördelning mellan CSR-perspektiven 
 

För att undersöka fördelningen mellan CSR-perspektiven så beräknas antal 

rapporterade indikatorer per CSR-perspektiv av totala antalet indikatorer per CSR-
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perspektiv. Detta ger en procentsats per CSR-perspektiv. Denna procentsats jämförs 

sedan med övriga CSR-perspektiv för att avgöra om rapportering sker i större 

omfattning på något eller några av CSR-perspektiven.  
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Figur 8: Indikatorernas rapporteringsgrad fördelat per CSR-perspektiv, från totala antalet företag och organisationer 

 

Figur 8 visar att i snitt rapporterar svenska företag och organisationer på 36 procent 

av totala antalet ekonomiindikatorer, 28 procent av miljöindikatorerna och 30 

procent av de sociala indikatorerna.  
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Figur 9: Indikatorernas rapporteringsgrad fördelat per CSR-perspektiv, per ägargrupp 

 

Figur 9 visar att familjeföretag har en fördelning av CSR-perspektiven, mellan 42-43 

procent. Privata företag har lägre rapporteringsgrad för alla CSR-perspektiv, mellan 

32-40 procent. Ekonomiska perspektivet ligger i topp med rapporteringsgrad på 40 
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procent, medan sociala- och miljömässiga perspektivet har rapporteringsgrad på 32-

34 procent. Offentlig sektor har lägst rapporteringsgrad för CSR-perspektiven, 

mellan 18-28 procent. Offentlig sektor har större spridning i fördelningen mellan 

CSR-perspektiven än andra ägargrupper. Offentlig sektor rapporterar mest på 

ekonomiska perspektivet med 28 procent och lägst rapportering på miljöperspektivet 

med 18 procent.  
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Figur 10: Indikatiorernas rapporteringsgrad fördelat per CSR-perspektiv, för företag och organisationer utifrån kategorierna 

B2C och B2B. 

 

Figur 10 visar att B2B företag och organisationer har en rapporteringsgrad mellan 

28-33 procent för CSR-perspektiven. Rapporteringsgraden för B2C företag och 

organisationer är mellan 27-37 procent. B2C toppar ekonomiska perspektivet med 37 

procent, medan sociala- och miljömässiga perspektivet har en liknande omfattning på 

rapportering, runt 27-30 procent. Liknande omfattning på rapportering rörande 

sociala- och miljömässiga perspektivet finns för B2B, dock med något högre siffror, 

28-31 procent. Ekonomiska perspektivet har 33 procent i rapporteringsgrad för B2B. 
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Figur 11: Indikatorenas rapporteringsgrad fördelat per CSR-perspektiv, för internationella- och nationella företag och 

organisationer 

 
 
Figur 11 visar att internationella företag har en rapporteringsgrad på CSR-

perspektiven, mellan 32-38 procent. Rapporteringsgraden för nationella företag är 

mellan 23-33 procent. CSR-perspektivens storleksordning är dock lika mellan 

internationella och nationella företag. Mest rapportering sker inom det ekonomiska 

perspektivet, 38 procent för internationella företag och 33 procent för nationella.  På 

andra plats är sociala perspektivet, 34 procent för internationella företag och 27 

procent för nationella. Sist kommer det miljömässiga perspektivet, 32 procent för 

internationella företag och 23 procent för nationella. 

 

 

4.4 Fördelning inom det sociala perspektivet 
 

Sociala perspektivet har ytterligare en nivå som består av delperspektiv, vilket inte de 

andra CSR-perspektiven har. Detta beror på att sociala perspektivet har en stor bredd 

inom sitt område och behöver delas in i delperspektiv. De fyra sociala 

delperspektiven är arbetsförhållanden och arbetsvillkor (LA), mänskliga rättigheter 

(HR), organisationens roll i samhället (SO) och produktansvar (PR). De sociala 

delperspektiven jämförs även med CSR-perspektiven ekonomi (EC) och miljö (EN) i 

graferna nedan. 
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Figur 12: Indikatorernas rapporteringsgrad fördelat per ekonomiskt och miljömässigt perspektiv och sociala delperspektiv, från 

totala antalet företag och organisationer 

 

Figur 12 visar att flest företag och organisationer rapporterade på delperspektivet 

arbetsförhållanden och anställningsvillkor (LA), med 41 procent. Delperspektivet 

mänskliga rättigheter (HR), har fått minst rapporteringar, med 22 procent. Mellan 

dessa delperspektiv finns organisationen i samhället (SO) på en andraplats, på 27 

procent och produktansvar (PR) på en tredjeplats, på 26 procent. De sociala 

delperspektiven ligger både högre och lägre än de andra CSR-perspektiven ekonomi 

och miljö. 

 

 

 
Figur 13: Indikatorernas rapporteringsgrad fördelat per ekonomiskt och miljömässigt perspektiv och sociala delperspektiv, per 

ägargrupp 
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Figur 13 visar att alla ägargrupper, har likartade mönster rörande fördelningen av de 

sociala delperspektiven. Arbetsförhållanden och anställningsvillkor (LA) ligger i 

topp och mänskliga rättigheter (HR) ligger i botten. Mellan dessa delperspektiv finns 

organisationen i samhället (SO) på en andraplats, och Produktansvar (PR) på en 

tredjeplats (produktansvar (PR) har dock delad andraplats med organisationen i 

samhället (SO), inom den privata ägargruppen).  

 

 

 
Figur 14: Indikatorenas rapporteringsgrad fördelat per ekonomiskt och miljömässigt perspektiv och sociala delperspektiv, för 

B2C och B2B 

 

Figur 14 visar att fördelningen mellan de sociala delperspektiven är relativt lika för 

B2C och B2B företag och organisationer. Arbetsförhållanden och anställningsvillkor 

(LA) är i topp, och mänskliga rättigheter (HR) ligger några procent lägre än 

delperspektivet organisationen i samhället (SO).  Delperspektivet produktansvar (PR) 

avviker. B2C organisationer har produktansvar (PR) på andra plats med 29 procent, 

men B2B organisationer har produktansvar (PR) på sista plats, med 22 procent. 

Storleksmässigt är alla perspektiv, inklusive det ekonomiska och miljömässiga 

perspektivet och de sociala delperspektiven, på samma nivå för både B2C och B2B 

organisationerna, förutom för delperspektivet produktansvar (PR). 
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Figur 15: Indikatorernas rapporteringsgrad fördelat per ekonomiskt och miljömässigt perspektiv och sociala delperspektiv, för 

internationella och nationella företag och organisationer 

 

Figur 15 visar att internationella företag och organisationer har en jämnare fördelning 

mellan alla perspektiv, inklusive ekonomiska och miljömässiga perspektiv och 

sociala delperspektiven, jämförelsevis med nationella företag och organisationer. 

Ordningen och den storleksmässiga fördelningen mellan sociala delperspektiven är 

relativt lika mellan internationella- och nationella företag och organisationer. 

Arbetsförhållanden och anställningsvillkor (LA) är i topp. På andra plats kommer 

organisationen i samhället (SO) och på tredje plats kommer produktansvar (PR) 

(eller på delad andra plats för internationella företag). Sist kommer mänskliga 

rättigheter (HR). Delperspektivet mänskliga rättigheter (HR) avviker. För 

internationella företag och organisationer har mänskliga rättigheter (HR) 28 procent, 

medan för nationella företag och organisationer har mänskliga rättigheter (HR) 

endast 16 procent. 

 

 

4.5 Kritik  
 
Denna studie hade utmaningar med datamängden som valdes, i form av bortfall och 

tolkningar av data. I GRI-databasen saknades GRI-data från 24 stycken av de 147 

företag och organisationer i populationen. Datat saknades på grund av att GRI-data 

för år 2014 endast presenterades på deras webbplatser, vilket sedan har blivit ersatt 

med nytt data. En annan utmaning var hur företagen tydliggjorde vilka GRI-

indikatorer och i vilken omfattning som de rapporterat på. I vissa enstaka fall har det 
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varit svårtolkat att avgöra om företaget eller organisationen hade rapporterat på 

indikatorn eller ej.  

 

På grund av att familjeföretagen var för få till antalet så kan inga slutsatser dras av 

den ägargruppen. 

 

En svaghet i studien är att fördelningen avseende ägarskap var ojämn. Ingen 

jämförande statistik har använts, om så gjorts hade det gått att dra säkrare slutsatser 

om de olika faktorernas påverkan på GRI rapporteringen. 

 

I Sverige är det krav på att statliga företag ska hållbarhetsrapportera. Vi har dock inte 

funnit alla statliga bolag i GRI-databasen, vilket gör att det kan finnas ett mörkertal i 

hur många GRI-rapporter som saknas i GRI-databasen. Det finns troligtvis fler GRI-

rapporter i Sverige än vad som finns i databasen.  
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5 Diskussion 
 
 
Diskussionen startar med en generell genomgång rörande fördelningen av svenska 

företag och organisationer. Sedan diskuteras resultatet utifrån det teoretiska 

ramverket, först rörande de svenska företagen och organisationerna i stort och sedan 

utifrån faktorerna.  

 

 
 
 
 

5.1 Fördelning svenska företag och organisationer 

I fördelningen av svenska företag och organisationer var endast sju procent 

familjeföretag. Cirka 50 procent av alla företag i Sverige är familjeföretag (Brundin 

et al. 2012).  Att GRI-databasen har så låg andel familjeföretag jämförelsevis med 

antalet familjeföretag i Sverige, kan bero på att familjeföretag föredrar att 

hållbarhetsrapportera på eget sätt och slippa följa gemensamma ramverk. Detta beror 

på att familjeföretag vill slippa kontroll från staten och från andra organisationer. Om 

familjeföretag följer exempelvis krav från staten, så finns risk att familjeföretaget 

tappar sin kontroll, vilket i sin tur innebär ökade risker för familjen (Cruz et al. 

2014). För ägargruppen privat sektor är situationen den omvända. Företag som inte 

är familjeföretag, presenterar mer likriktade svar på intressenternas krav, vilket 

innebär att de föredrar att följa nationella- och branschstandarder för att få legitimitet 

(Cruz et al. 2014). Ägargruppen offentlig sektor bestod mestadels av statliga bolag. 

Inga kommuner eller landsting fanns med bland dessa organisationer. Det kan bero 

på att staten endast har ställt krav på att det är statliga bolag som ska 

hållbarhetsrapportera enligt GRI-ramverket (Näringsdepartementet 2015). Krav från 

staten kan göra skillnad i antalet företag och organisationer som gör 

hållbarhetsrapportering.  

 

 

5.2 CSR-rapportering för svenska företag och organisationer 

Cirka 91 procent av svenska företag och organisationer rapporterar på tre CSR-

perspektiv; socialt, miljö och ekonomi. Svenska företag och organisationer 
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rapporterar i snitt på 36 procent av det totala antalet ekonomiindikatorer, 28 procent 

av miljöindikatorer och 30 procent av sociala indikatorer. Detta innebär att svenska 

företag och organsiationer rapporterar i snitt på cirka 30 procent av totala antalet 

indikatorer, för respektive CSR-perspektiv. Detta talar för att svenska företag och 

organisationer har en relativt jämn fördelning mellan CSR-perspektiven i sin 

hållnarhetsrapportering. Detta resultat stämmer väl överens med resultatet från 

studien som visade att Norden låg i topp när det gällde rapportering inom alla olika 

CSR-perspektiv (Strand et al. 2014), vilket då borgar för jämn fördelning mellan 

CSR-perspektiven. Då Sverige anses vara bland de tio bästa länderna i världen på 

hållbarhetsredovisning enligt KPMG (KPMG 2015a), rimmar även detta väl med 

denna studies resultat som visar på jämn fördelning mellan CSR-perspektiven. 

 

Skälet till varför Sverige har jämn fördelning mellan CSR-perspektiven kan ha flera 

orsaker. Sverige medverkade tidigt till att utveckla intressentteorin (Strand et al. 

2014). Detta kan ha givit en förståelse för att intressenterna är viktiga och att deras 

krav bör uppfyllas. Ett annat skäl är att Sverige länge haft en socialistisk demokrati 

som skapat en grundsyn som prioriterar våra intressenter (Strand et al. 2014). Detta 

kan göra att svenska företag och organisationer vill svara upp mot flesta intressenters 

krav, vilket ger jämn fördelning i hållbarhetsrapporteringen. De skandinaviska 

länderna har även en omfattande statlig reglering och näringslivsorganisationer för 

en institutionaliserad dialog mellan företag och dess intressenter (Strand et al. 2014). 

Detta gör att det finns flera strukturer för dialog med flertalet intressenter, vilket gör 

att företagen och organisationerna regelbundet har tillgång till intressenternas krav. 

En negativ aspekt med statlig reglering kan dock vara att företag och organisationer 

förväntar sig att staten ska ta det största ansvaret rörande samhället och CSR-

frågorna (Matten & Moon 2008). Detta kan påverka att vissa företag och 

organisationer inte arbetar med hållbarhet eller hållbarhetsredovisar, utan anser att 

staten skall lösa dessa frågeställningar. Strand et al. (2014) undersökte även bland 

annat de svenska företagens strategier och konstaterade att de baserades på ett 

“utifrån och in perspektiv”, vilket innebär en bedömning av världens behov som 

sedan övergår till en beskrivning hur företaget bäst kan möta dessa behov. Detta 

perspektiv skapar ett helhetsbild som bör ta hänsyn till flesta intressenters behov. 

Kulturen i Sverige är en faktor som gör att chefer inom svenska organisationer vill 

samarbeta för att lösa komplexa problem, som CSR-frågor (Strand et al. 2014). CSR-
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frågor påverkar många intressenter, som behöver lösas i samarbete mellan olika 

parter. Sverige har även en kultur som anser att konflikter löses genom 

förhandlingar, att samarbete är positivt och att förtroendebyggande mellan olika 

intressenter värderas högt (Strand et al. 2014). Detta borgar igen för en bra relation 

med intressenterna och ett effektivt sätt att uppfylla deras krav genom samarbete.  

Dessa skäl är några av grundfundamenten för svenska företag och organisationers 

jämna fördelning i hållbarhetsrapportering.  

 

Rapporteringsfrekvensen per CSR-perspektiv är relativt låg. För svenska företag och 

organisationer låg rapporteringsfrekvensen på cirka 30 procent för alla CSR-

perspektiven. I Jacobsens (2011) studie ligger rapporteringsfrekvensen på 56 procent 

för företag i Västeuropa. Detta kan bland annat bero på att offentlig sektor 

rapporterar i mindre omfattning än andra företag och organisationer i Sverige. Detta 

diskuteras vidare i kapitel 5.2 Ägarförhållande och CSR-rapportering. Att offentlig 

sektor rapporterar på en låg nivå kan dock inte förklara hela skillnaden. Detta 

resultatet är motstridigt jämförelsevis med studien som visade att de nordiska 

länderna rapporterade mest inom alla tre CSR-perspektiven (Strand et al. 2014). 

 

Denna studie visar att mest rapportering har gjorts på ekonomiska perspektivet, 

sedan på sociala perspektivet och minst på miljömässiga perspektivet. Att det 

miljömässiga perspektivet kom på sista plats är något överraskande då Sverige är 

känt som ett av de mest miljömedvetna länderna i världen (Elkington 1999). Det kan 

dock bero på att många av de företagen och organisationerna som har 

hållbarhetsrapporterat i GRI-databasen inte har någon större miljöpåverkan utifrån 

sin verksamhet. Detta kan stämma då offentlig sektor har en mycket låg 

rapporteringsfrekvens på miljöperspektivet. Detta diskuteras vidare i kapitel 5.2 

Ägarförhållande och CSR-rapportering. 

 

Ordningsföljden rörande storlek för CSR-perspektiven i denna studie kan jämföras 

med Jacobsens (2011) studie rörande fördelningen av CSR-perspektiven för företag i 

Västeuropa. Företag och organisationer i Sverige rapporterade mest på ekonomiska 

perspektivet, sociala perspektivet kom på andra plats och miljömässiga perspektivet 

sist. Företagen i Västeuropa hade en annan prioritering då miljöperspektivet hade 

mest rapportering, sedan kom sociala perspektivet och sist det ekonomiska 
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perspektivet. Orsaken till denna diskrepans kan igen bero på att det miljömässiga 

perspektivet skulle legat högre för Sverige, om inte offentlig sektor med 

verksamheter med liten miljöpåverkan hade rapporterat i samma omfattning.  

 

 

5.2.1 De sociala delperspektiven 
 
Analys av de sociala delperspektiven visade på en relativt stor spridning. Flest 

företag och organisationer rapporterade på delperspektivet arbetsförhållanden och 

anställningsvillkor (LA). Delperspektivet mänskliga rättigheter (HR), har fått minst 

rapportering. Mellan dessa delperspektiv finns organisationen i samhället (SO) på en 

andraplats, och produktansvar (PR) på en tredjeplats. Resultaten för delperspektiven 

kan igen jämföras med Jacobsens (2011) studie. Fördelningen för företagen i 

Västeuropa rörande sociala delperspektiven har samma ordningsföljd som denna 

studie. Detta visar att svenska företag och organisationer har samma prioritet som 

företag i Västeuropa rörande sociala delperspektiven. Arbetsförhållanden och 

anställningsvillkor (LA) är mest prioriterat vilket är intressant. Europa och Sverige 

har haft stor anslutning till fackliga organisationer, vilket innebär att arbetsrelaterade 

frågeställningar förhandlats på sektor- eller nationell nivå, istället för på företagsnivå 

(Matten & Moon 2008). Detta kunde ha inneburit att delperspektivet 

arbetsförhållanden och anställningsvillkor (LA), inte skulle ha rapporterats i samma 

omfattning som de andra sociala delperspektiven, men denna studie visar motsatt 

resultat. Detta kan bero på två orsaker. Området arbetsförhållanden och 

anställningsvillkor (LA) är viktigt för företagen och organisationerna i Sverige, vilket 

innebär att arbete även sker på företagsnivå, inte bara på sektor eller nationell nivå. 

En annan orsak kan vara enkelheten att rapportera inom detta område, på grund av att 

kollektivavtalen löser många av dessa frågeställningar. Mänskliga rättigheter (HR) 

kom på sista plats vilket troligtvis beror på att Sverige inte har något omfattande 

problem med mänskliga rättigheter, och då inte prioriterat området. Detta kan vara en 

konsekvens av att GRI-ramverket beskriver att de indikatorer som är relevanta för 

företaget eller organisationen ska väljas för hållbarhetsarbetet (GRI u.å). 
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5.2.2 Intressent- och legitimitetsteorin 
 
Både intressentteorin och legitimitetsteorin har koppling med fördelningen i CSR-

rapportering. Intressentteorin är nära kopplad med CSR och hållbarhet, och 

intressenterna är en central komponent (Strand et al. 2014). Detta stämmer väl vid 

analys av svenska förhållanden i denna studie. Intressenterna är viktiga för svenska 

företag och organisationer. Att intressenterna har stor dignitet hos företagen och 

organisationerna beror till stor del på kulturen som finns i Sverige. Den jämna 

fördelningen i CSR-rapporteringen visar att svenska företag och organisationer tar 

hänsyn till många av sina intressenter och deras krav. Detta påverkar även 

legitimiteten. Legitimitetsteorin behandlar den legitimitet som företag bör skapa i 

förhållande till dess intressenter (Guthrie & Parker 1989). Då intressenter och 

legitimitet har en stark koppling, så indikerar det att svenska företag och 

organisationer önskar ha en god legitimitet gentemot sina intressenter. Detta innebär 

att jämn fördelning i CSR-rapporteringen även borgar för god legitimitet. Detta 

bekräftas av Grafström et al. (2008) som anser att företagets anseende och legitimitet 

vägs ihop av det sociala ansvarstagandet tillsammans med andra faktorer såsom 

produkter och tjänster men även det finansiella resultatet. Detta innebär att jämn 

fördelning krävs i CSR-arbete för att företagen och organisationerna ska uppnå en 

sådan god legitimitet som möjligt. 

 

 
5.3 Ägarförhållande och CSR-rapportering 
 

Ägarförhållandet rörande företag och organisationer påverkar CSR-rapporteringen på 

olika sätt. Dock rapporterar alla ägargrupperna i huvudsak på tre CSR-perspektiv, 

med en rapporteringsgrad mellan 89-92 procent. Offentlig sektor och privat sektor 

rapporterar i störst omfattning på tre CSR-perspektiv och familjeföretag i minst 

omfattning. Jämför vi fördelningen mellan CSR-perspektiven mellan ägargrupperna 

kan vi se att familjeföretagen har jämnast fördelning mellan CSR-perspektiven och 

offentlig sektor har ojämnast fördelning. 

 

5.3.1 Familjeägda företag 
 
Familjeägda företag har en närmast jämn fördelning mellan CSR-perspektiven i 

jämförelse med andra ägargrupper. Ett skäl till en jämn fördelning mellan 
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perspektiven kan bero på familjeföretagens vilja att skydda sitt rykte och image 

(Cruz et al. 2014), ur både det sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektivet.  

Enligt Cruz et al., (2014) är familjeföretag sämre på att rapportera på det sociala 

perspektivet, utifrån de interna intressenterna, anställda och staten. Rörande anställda 

behandlas inte familjemedlemmar som är anställda på samma sätt som övriga 

anställda, vilket gör att arbetsförhållanden och anställningsvillkor kan se olika ut. 

Detta beror på att familjen prioriteras främst och övriga anställda har inte samma 

dignitet hos familjeföretag (Cruz et al. 2014). I Sverige använder dock många företag 

kollektivavtal, vilket kan innebära att kollektivavtalen löser dessa frågor rörande 

anställda. Strand et al., (2014) anser att företagen, staten och samhället har 

gemensamma intressen i de skandinaviska länderna och löser gärna problemen 

gemensamt, vilket kollektivavtal är exempel på. Om kollektivavtal finns behöver 

familjeföretagen inte lösa frågeställningar rörande anställda och deras villkor på egen 

hand, vilket i sin tur kan leda till en enkel rapportering på det sociala perspektivet för 

familjeföretagen. Detta resonemang kan stämma enligt analysen av de sociala 

delperspektiven i denna studie, då Arbetsplatsförhållanden och anställningsvillkor 

(LA) har mest rapportering från familjeföretag.  

 

Den ägargrupp som totalt sett rapporterar på flest indikatorer för respektive CSR-

perspektiv, är familjeföretagen. Forskning visar att familjeföretag oftast rapporterar 

mer CSR-information än övriga företag (Campopiano & Massis 2015). Skälet kan 

vara att det är viktigt för familjeföretag att skydda sitt rykte och image, för att inte 

familjen i sin tur ska få dåligt rykte (Cruz et al. 2014).  

 

 

5.3.2 Privata företag 
 
De privata företagen har någorlunda jämn fördelning mellan CSR-perspektiven. 

CSR-perspektiven rapporteras i snitt på mellan 34-40 procent. Det ekonomiska 

perspektivet ligger i topp, följt av det sociala perspektivet och det miljömässiga 

perspektivet på sista plats.  Många privata företag styrs mestadels av ekonomiska 

mål, vilket kan vara skälet till ett det ekonomiska perspektivet ligger i topp. Dock har 

regeringen varit tydlig med förväntningarna på Sveriges företag rörande ansvaret för 

hållbarhet (Regeringen 2015), vilket bör påverka företagen och dess intressenter och 

i sin tur fördelningen i rapporteringen. Att dessa privata företag finns i Sverige kan 
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även påverka fördelningen i hållbarhetsrapporteringen. Den skandinaviska och 

svenska kulturen, strukturen och styrningen påverkar hur företag engagerar sig i 

flertalet av sina intressenter (Strand et al. 2014), vilket i sin tur kan påverka 

fördelningen i CSR-rapportering. Legitimiteten kan även vara en faktor till jämn 

fördelning i CSR-rapportering, primärt för de större privata företagen. Stora 

börsbolag förlorar lättare sin legitimitet om man jämför med små privata eller 

familjeägda företag, som granskas mindre kritiskt än stora börsbolag (Panwar et al. 

2014). Detta kan även påverka omfattningen av CSR-rapporteringen för större 

börsbolag. Privat sektor har en lägre nivå av CSR-rapportering än familjeföretagen 

men högre nivå än offentlig sektor. 

 

 

5.3.3  Offentlig sektor 
 
Offentlig sektor har ojämnast fördelning mellan CSR-perspektiven, av alla 

ägargrupper. Det ekonomiska perspektivet ligger i topp med flest rapporteringar och 

miljöperspektivet ligger i botten med minst rapporteringar. Guthrie och Farneti:s 

(2008) studie rörande offentlig sektor gav dock ett annat resultat. Det sociala 

perspektivet fick mest rapportering och det miljömässiga perspektivet kom på andra 

plats. Studien analyserade dock endast dessa två CSR-perspektiv, inte det 

ekonomiska perspektivet. Ett skäl till den ojämna fördelning i CSR-rapportering för 

offentlig sektor kan bero på att de ej kan leva upp till alla intressenternas krav, på 

grund av begränsning i budget. Om budgeten är en begränsning kan analys göras 

som ger en prioritering mellan intressenterna och deras krav (Grafström et al. 2008). 

Prioritering kan i slutändan påverka både omfattning av rapportering eller att CSR-

perspektiven får olika fokus, vilket kan ge en ojämn fördelning. I denna studie har 

det miljömässiga perspektivet lägsta rapporteringsnvån av alla CSR-perspektiv. En 

orsak till detta kan vara intressenterna. När intressenter visar på bristande 

engagemang, så kan det leda till låga nivåer av miljöredovisning (Liu & Anbumozhi 

2009). Detta skäl är ej troligt då Sveriges regering har stort fokus på miljöfrågorna. 

Det kan dock finnas andra skäl till låg nivå av miljörapportering. Det kan bero på att 

flesta statliga myndigheter och bolag inte har någon verksamhet med stor 

miljöpåverkan. Då företag och organisationer själva väljer vilka indikatorer som 

passar deras verksamhet för CSR-rapporteringen (GRI u.å), så kan indikatorer väljas 
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bort som inte har stor påverkan. Detta kan innebära att ett eller flera CSR-perspektiv 

får mindre rapportering än övriga perspektiv.  

 

Offentlig sektor visar på den lägsta nivån av CSR-rapportering jämförelsevis med de 

andra ägargrupperna. Denna låga rapporteringsnivå kan bero på statens krav rörande 

att de statliga bolagen ska utföra hållbarhetsrapportering utifrån GRI-ramverket 

(Näringsdepartementet 2015). Krav på hållbarhetsrapportering innebär att företagen 

och organisationerna gör hållbarhetsrapportering men kraven beskriver inte i vilken 

omfattning hållbarhetsrapporteringen ska göras. Detta kan påverka de statliga 

bolagens nivåer av hållbarhetsrapportering, vilket vi ser i denna studie. Det är dock 

förvånande att ett flertal studier har kommit fram till att statliga bolag och 

organisationer gör mer omfattande hållbarhetsrapportering än övriga företag och 

organisationer (Gallo & Christensen 2008; Ndemanga & Koffi 2009). Skillnaden 

mellan dessa studier och denna kan bero på skillnader i olika länder, både rörande 

krav och förordningar men även rörande kultur i det landet. Staten bör dock vara ett 

föredöme för andra företag och organisationer, vilket innebär att de bör vara ledande, 

rörande både jämn fördelning och omfattning av CSR-rapportering.  

 

Analys av de sociala delperspektiven för offentlig sektor visar att mest rapportering 

var inom delperspektivet arbetsförhållanden och arbetsvillkor (LA) och på andra 

plats kom organisationens roll i samhället (SO). Sist kom mänskliga rättigheter (HR). 

I Guthrie och Farnesi:s (2008) studie var samma delperspektiv på första och sista 

plats som i denna studie, men en omvänd ordning på organisationen i samhället (SO) 

och produktansvar (PR).  

 

 

5.3.4 De sociala delperspektiven 
 
Vid analys av de sociala delperspektiven ser vi att alla ägargrupper har samma 

mönster rörande fördelningen av delperspektiven. Arbetsförhållanden och 

anställningsvillkor (LA) ligger i topp och mänskliga rättigheter (HR) ligger i botten. 

Mellan dessa delperspektiv finns organisationen i samhället (SO) på en andraplats 

(eller samma plats som PR, inom den privata ägargruppen), och produktansvar (PR) 

på en tredjeplats. Detta talar för att oavsett vilken ägare det är till företaget eller 

organisationen, så påverkas inte prioriteringen mellan de sociala delperspektiven. 
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Här kan igen Sverige som land ha en påverkan. Vår skandinaviska eller svenska 

kultur och struktur påverkar vårt CSR-arbete (Strand et al. 2014). Den svenska 

kulturen skulle även kunna påverka olika ägare, som gör att prioriteringen blir 

likvärdig. 

 

 
5.4 Marknad och CSR-rapportering 
 
B2C eller B2B företagen och organisationerna har olika marknader vilket ger olika 

effekt på CSR-rapporteringen. Dock rapporterar både B2C och B2B i huvudsak på 

tre CSR-perspektiv, med en rapporteringsgrad mellan 90-93 procent. B2C har den 

högsta rapporteringsgraden. Jämför vi fördelningen mellan CSR-perspektiven för 

respektive B2C och B2B marknad, kan vi se att B2B har jämnast fördelning mellan 

CSR-perspektiven. Dock är skillnaden inte signifikant.  

 

B2B företagen och organisationerna har jämnare fördelning av CSR-perspektiven än 

B2C företagen. Både B2C och B2B företagen gör mest rapportering på ekonomiska 

perspektivet och minst på miljömässiga perspektivet. Kunden är en viktig intressent 

för B2C företag. 79 procent av Vd:arna för B2C företag, ansåg att konsumenten 

kommer att vara en av de viktigaste aktörerna, som drivkraft för sitt hållbarhetsarbete 

(Lacy et al. 2012). Legitimitet från kunderna som intressent är viktig för B2C 

företagen, men även deras rykte kopplat mot konsumenterna och samhället, vilket är 

en av drivkrafterna för deras affärsverksamhet (Haddock-Fraser & Tourelle 2010). 

Om kunden och samhället är viktiga intressenter för B2C så är frågan vilka krav 

dessa intressenter ställer på B2C-företagen ur ett CSR-perspektiv. Vid analys av 

fördelningen mellan CSR-perspektiven rapporteras mest på ekonomiska perspektivet 

och minst på miljömässiga perspektivet. Detta är ett överraskande resultat, då 

Elkington (1999) identifierade flera fall där företagen upplever ett ökat tryck från 

kunder rörande miljöfrågan. Ett skäl till varför miljöperspektivet har låg rapportering 

kan igen bero på grunddatat från GRI-databasen, som kan påverka även denna analys 

rörande B2C och B2B. Av de företag och organisationer i  GRI-databasen bestod 

cirka 51 procent av offentlig sektor, vilka hade låg rapportering på det miljömässiga 

perspektivet.  
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Omfattningen i CSR-rapporteringen för B2C och B2B skiljer sig inte nämnvärt. I en 

tidigare studie fann man att B2C gör mer miljörapportering än B2B, på grund av att 

B2C ansåg att kunden var en viktig intressent och ville presentera miljöinformation 

till denna intressentgrupp (Haddock-Fraser & Fraser 2008). Denna studie gjordes för 

åtta år sedan, vilket innebär att B2B företagen kan ha utvecklat sitt CSR arbete och 

ökat sin CSR-rapportering sedan dess, till samma nivå som B2C företagen. Samma 

slutsats hade Haddock-Fraser och Tourelle (2010) som fann att B2C företagen hade 

kommit längre med sina aktiviteteter inom miljömässiga perspektivet än B2B 

företagen, vilket de ansåg skulle förändras över tid. Rörande fördelningen av de 

sociala delperspektiven så är fördelningen relativt lika mellan B2C och B2B företag 

och organisationer. Arbetsförhållanden och anställningsvillkor (LA) är i topp, och 

mänskliga rättigheter (HR) är något lägre än organisationen i samhället (SO). 

Storleksmässigt ligger alla delperspektiv relativt lika varandra, mellan B2C och B2B, 

förutom för delperspektivet Produktansvar (PR). 

 

 
 
5.5 Internationell verksamhet och CSR-rapportering 
 
CSR-rapporteringen kan påverkas om företaget har nationell eller internationell 

verksamhet. Både internationella och nationella företag och organisationer 

rapporterar i huvudsak på tre CSR-perspektiv, med rapporteringsgrad mellan 91-93 

procent. Internationella företag rapporterar dock mest på tre CSR-perspektiv. 

Jämnast fördelning mellan CSR-perspektiven finns i de internationella företagen, 

men skillnaden jämförelsevis med de nationella företagen är inte signifikant.  

 
De internationella företagen har jämnare fördelning mellan CSR-perspektiven, än de 

nationella företagen. Detta kan bero på antalet intressenter. De internationella 

organisationerna har fler intressenter, beroende på att de har verksamhet i olika 

länder. Intressenterna kan ha olika intresseområden inom CSR, beroende på 

kulturella skillnader. Detta kan leda till att intressenterna driver en bredare kravbild 

mot de internationella företagen, som då i sin tur behöver göra rapportering inom fler 

CSR-perspektiv. Konrad et al. (2006) fann att mest rapportering gjordes inom det 

ekonomiska perspektivet av internationella företag. Det sociala och miljömässiga 

perspektivet kom på delad andraplats. Att det ekonomiska perspektivet fick mest 

rapportering i  Konrad et al.:s (2006) studie stämmer väl överens med resultatet från 
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denna studie. Ägarna, aktieägare och staten var de viktigaste intressenterna för 

europeiska internationella företag (Konrad et al. 2006). Efter det kom analytiker, 

banker, anställda, stora kunder och allmänheten. Då ekonomiska perspektivet är 

viktigast för ägare, aktieägare, analytiker och banker (Konrad et al. 2006), så är det 

logiskt att mest rapportering sker på det ekonomiska perspektivet. I denna studie 

hade rapporteringen på sociala- och  miljömässiga perspektivet i princip samma nivå. 

Samma resultat kom fram i Konrad et al.:s (2006) studie. Det sociala perspektivet, är 

till stor del intressentdrivet för internationella företag, primärt av anställda och 

ideella organisationer (Konrad et al. 2006). Då de anställda kom på plats fem av de 

viktigaste intressenterna så bör sociala perspektivet vara ett prioriterat perspektiv 

(Konrad et al. 2006). Miljöperspektivet har en lång tradition hos internationella 

företag, på grund av att miljörapportering har funnits länge och att de flesta 

internationella företagen är miljöcertifierade. Dock är miljöfrågorna inte intressanta 

för de internationella företagen. Detta beror på att de intressenter som anser att 

miljöfrågorna är viktiga, som allmänheten och andra samhällsgrupper, inte är viktiga 

för de internationella företagen (Konrad et al. 2006). Dessa två motsägelsefulla 

perspektiv rörande miljöperspektivet kan göra att rapporteringsgraden för 

miljöperspektivet ändå hamnar på liknande nivåer som de övriga CSR-perspektiven. 

 

Omfattningen av CSR-rapporteringen är störst i de internationella företagen då de 

rapporterar i genomsnitt mer inom alla CSR-perspektiv. De internationella företagens 

många intressenter kan ge en bredare kravbild som genererar rapportering inom fler 

indikatorer, vilket i sin tur ökar omfattningen. Många intressenter ökar komplexiteten 

att säkerställa legitimiteten, på grund av svårigheten att veta vad kulturerna i olika 

länder anser vara legitimt (Grafström et al. 2008). Inträffar en händelse som gör att 

lokalbefolkningen får en negativ inställning gentemot företaget, så kan det urholka 

företagets rykte runt om i världen. I värsta fall kan företaget riskera licensen för att 

bedriva sin verksamhet i det landet (Fifka 2013).  

 

Fördelningen mellan sociala delperspektiven är jämnare för de internationella 

företagen och organisationerna än för de nationella. Detta kan igen bero på mängden 

intressenter som kravställer inom olika CSR-perspektiv, som ger jämn fördelning 

inom CSR-rapporteringen. Storleksordningen mellan delperspektiven, är relativt lika 

mellan internationella- och nationella företag och organisationer. Mest rapportering 
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sker på Arbetsförhållanden och anställningsvillkor (LA). Sedan är skillnaden stor till 

nästa delperspektiv organisationen i samhället (SO). Konrad et al.:s (2006) resultat 

rörande det sociala perspektivet stämmer väl överens med denna studie, då mest 

rapportering sker på arbetsförhållanden och anställningsvillkor (LA) och 

organisationen i samhället (SO) kommer på andra plats. Det sociala perspektivet, är 

till stor del intressentdrivet och det interna sociala perspektivet, som berör hälsa och 

säkerhet, är viktiga områden för internationella företag (Konrad et al. 2006). Detta 

stämmer väl överens med att mest rapportering sker på arbetsförhållanden och 

anställningsvillkor (LA). Det externa sociala perspektivet är även intressentdrivet, 

vilket innebär välgörenhet och sponsring primärt mot lokalsamhället, för att bibehålla 

eller öka acceptansen hos sina intressenter (Konrad et al. 2006). Detta stämmer väl 

överens med studiens resultat att organisationen i samhället (SO) kom på andra plats. 
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6 Slutsatser 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva, i vilken utsträckning svenska 

företag och organisationer som rapporterat till GRI  år 2014, rapporterat data 

avseende alla tre CSR-perspektiven; socialt, miljö och ekonomi och hur jämn den 

procentuella fördelningen mellan de rapporterade perspektiven är. Syftet är även att 

undersöka om rapporteringsgraden rörande antal CSR-perspektiv och fördelningen 

mellan de tre perspektiven i hållbarhetsrapporteringen skiljer sig åt, utifrån 

faktorerna, ägare, marknad och internationell verksamhet. 

 

6.1 Omfattning och fördelning i CSR-rapportering 
 
Slutsatsen för denna studie är att 91 procent av de studerade företagen och 

organisationerna rapporterar på alla tre CSR-perspektiv. Rapportering på alla CSR-

perspektiv är grunden för en jämn fördelning mellan CSR-perspektiven i CSR-

rapportering.  

 

Slutsatsen för denna studie är även att svenska företag och organisationer förefaller 

ha jämn fördelning mellan de tre CSR-perspektiven socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt. Rapportering på CSR-perspektiven ligger i genomsnitt cirka 30 procent 

av totala antalet indikatorer, för både det sociala, miljömässiga och ekonomiska 

perspektivet. Denna studie ger ett indikativt resultat då inga signifikanstester gjorts. 

 

Slutsatsen rörande storleksordningen mellan CSR-perspektiven är att mest 

rapportering sker på ekonomiska perspektivet. Näst mest rapportering sker på sociala 

perspektivet och minst på miljömässiga perspektivet. 

 

Dessa slutsatser innebär att fråga ett i studien är besvarad. Då svenska företag och 

organsiationer förefaller ha en jämn fördelning i CSR-rapporteringen, innebär det att 

de rapporterar och arbetar med tre CSR-perspektiv. Detta borgar för att företagen och 

organisationerna skall kunna utvecklas vidare i form av principer såsom Shared 

Values, för integreration av hållbarhet och affärsmodeller.  
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6.2 Betydelsen av ägare, marknad och internationalisering för 

omfattning och fördelning inom CSR-rapportering 

 

Slutsatsen för denna studie är att ingen skillnad finns rörande rapportering på tre 

CSR-perspektiv utifrån de olika faktorerna. Oavsett vilken faktor som analyserades 

rapporterar företag och organisationer i huvudsak på tre CSR-perspektiv, med en 

rapporteringsgrad mellan 89-93 procent. B2C och internationella företag och 

organisationer rapporterar i störst omfattning på tre CSR-perspektiv, med 93 procent. 

Lägst omfattning har B2B med 90 procent. Familjeföretagen var för få till antalet så 

inga slutsatser dras utifrån denna ägargrupp. 

 

Slutsatsen för denna studie är att det förefaller finnas skillnad i fördelningen rörande 

CSR-perspektiven utifrån faktorerna ägare, marknad och internationell verksamhet. 

Dock uppvisar faktorerna olika grad av differens i fördelningen. B2B och 

internationella företag har en mer jämn fördelning mellan CSR-perspektiven men 

skillnaden mellan faktorerna är inte betydande. Offentlig sektor uppvisar störst 

skillnad i fördelningen mellan CSR-perspektiven.  

 

Slutsatsen är att det förefaller finnas skillnad rörande omfattning för antal 

rapporterade indikatorer av totala antalet indikatorer per CSR-perspektiv, utifrån 

faktorerna. Den största skillnaden utifrån alla faktorer är mellan ägargrupperna privat 

sektor med högst rapporteringsgrad mellan 32-40 procent, och offentlig sektor med 

lägst rapporteringsgrad, mellan 18-28 procent. Faktor internationell verksamhet har  

även skillnad i rapporteringsgrad. Internationella företag har en rapporteringsgrad 

mellan 32-38 procent och nationella företag mellan 23-33 procent. 

Rapporteringsgraden för B2C och B2B skiljer sig inte nämnvärt.  

 

Slutsatsen är att ingen skillnad finns rörande storleksordningen mellan CSR-

perspektiven utifrån faktorerna. Analysen av storleksordningen mellan CSR-

perspektiven visar att oavsett om analys görs utifrån Sveriges företag och 

organisationer eller utifrån olika faktorer, är i princip fördelningen densamma. Detta 

innebär att mest rapportering sker inom det ekonomiska perspektivet. Sociala 

perspektivet kommer på andra plats och sist miljömässiga perspektivet. Desamma 

gäller för sociala delperspektiven. Oavsett vilken faktor som analyseras är 
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storleksordningen likartad. Arbetsförhållanden och anställningsvillkor (LA) har mest 

rapportering. Organisationen i samhället (SO) har en andraplats, produktansvar (PR) 

på en tredjeplats och minst rapportering görs på Mänskliga rättigheter (HR). Det är 

endast faktorn marknad som har mindre avvikelser där B2C har produktansvar (PR) 

på andra plats och B2B har produktansvar (PR) på sista plats. 

 

Dessa slutsatser innebär att fråga två i studien är besvarad. Ur ett generellt perspektiv 

så skiljer sig inte de olika resultaten nämnvärt rörande CSR-rapporteringen bland 

svenska företag och organisationer, utifrån olika faktorer. Detta gäller dock inte 

rapporteringsgraden för CSR-perspektiven där en skillnad förefaller finnas och till 

viss del rörande fördelningen mellan CSR-perspektiven. 
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7 Samhällsnytta och bidrag  
 
Hållbarhetsarbete är ett aktuellt ämne i dagens samhälle och många företag och 

organisationer kommer att utföra och påverkas av hållbarhetsrapportering. Då 

hållbarhetsarbete skall generera positiva effekter för både organisationen, samhället 

och världen så är detta forskningsområde viktigt. Denna studie visar på omfattning 

och fördelning i CSR-rapportering som svenska företag och organsiationer har. Då få 

studier har gjorts rörande fördelning i CSR-rapportering så är denna studie ett bidrag. 

Litteraturen beskriver vikten av balans i hållbarhetsarbetet, vilket innebär att studier 

rörande området fördelning mellan CSR-perspektiv ökar den kunskapen. Det är 

sällan studier rörande hållbarhet har analyserat alla varianter av företag och 

organisationer i ett land. Ofta analyseras en bransch eller börsnoterade företag. Då 

denna studie analyserar alla slags företag och organisationer i Sverige som finns i 

GRI-databasen så ger denna studie ett värde. Förståelse för hur olika slags företag 

och organisationer arbetar med CSR-rapportering är väsentlig. Denna information 

kan vara till nytta både för företag och organisationer, och stat, landsting och 

kommuner. Denna studie analyserade även tre faktorer; ägare, marknad och 

internationell verksamhet. Ägarfaktorn bestod av tre ägargrupper; offentlig sektor, 

privat sektor och familjeföretag. Det är få studier gjorda rörande CSR och offentlig 

sektor, vilket denna studie ger ett bidrag till. Då offentlig sektor är en betydande del 

av företagen och organisationerna i Sverige så är denna information väsentlig. Det 

saknas även studier rörande faktorn marknad som inkluderar B2C och B2B företag, 

vilket denna studie även bidrar till.  
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8 Framtida forskning 
 

Svenska företag och organisationer har idag, på en övergripande nivå, en jämn 

fördelning i CSR-rapporteringen utifrån GRI-ramverket. Svenska företag och 

organisationer behöver utvecklas vidare i sitt arbete rörande hållbarhet och nästa steg 

kan vara rapportering på parametrar utifrån integrerade CSR-perspektiv. 

Rapportering på parametrar med integrerade CSR-perspektiv, bör ge effektivare 

hållbarhetsarbete då fler CSR-perspektiv drar nytta av samma aktivitet. Lonzana och 

Huisingh (2011) har i sin studie givit förslag på olika parametrar med integrerade 

CSR-perspektiv. Framtida studier kan analysera om det idag finns parametrar med 

integrerade CSR-perspektiv som företag och organisationer rapporterar på, och 

vilken reell nytta dessa parametrar har gjort för företagen och samhället. Studien kan 

även vidareutveckla det arbete som Lonzana och Huisingh (2011) utfört, och föreslå 

parametrar med integrerade CSR-perspektiv och beskriva vilken nytta dessa 

parametrar skulle ge.  
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Bilagor 
Bilaga 1: GRI-indikatorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga 1: GRI-indikatorer 
  

Indikatorer (G4) 
  

EC EKONOMISK PÅVERKAN 
 Ekonomiska resultat 

EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde: intäkter, kostnader, löner, förmåner, 
sponsring, betalning till finansiärer och offentlig sektor 

EC2 Finansiell påverkan och andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, 
beroende på klimatförändringar 

EC3 Omfattning av organisationens förmånsbestämda åtaganden 
EC4 Finansiellt stöd från staten 

 Marknadsnärvaro 
EC5 Skala för standardingångslöner per könstillhörighet jämfört med minimumlöner på orter 

där företaget har betydande verksamhet 
EC6 Andel seniora chefer anställda från lokalsamhället där företaget har betydande 

verksamhet 
 Indirekt ekonomisk påverkan 

EC7 Utveckling och påverkan på infrastrukturella investeringar och tjänster  
EC8 Betydande indirekta ekonomisk effekter, inklusive effekternas omfattning 
EC9 Andel utgifter spenderade på lokala leverantörer där företaget har betydande verksamhet 
EN MILJÖPÅVERKAN 

 Material 
EN1 Materialanvändning i vikt och volym 
EN2 Procentuell andel av materialet som är återanvänt material 

 Energi 
EN3 Energiförbrukning i organisationen 
EN4 Energiförbrukning utanför organisationen 
EN5 Energianvändning 
EN6 Minskning av energianvändning 
EN7 Minskning av energibehovet från produkter och tjänster 

 Vatten 
EN8 Total vattenanvändning per källa 
EN9 Vattenkällor som väsentligt har blivit påverkade av vattenanvändning 
EN10 Återvunnen och återanvänd vattenvolym, i procent 

 Biologisk mångfald  
EN11 Operativ verksamhet som ägs, leasas, i eller intill skyddade områden och områden med 

högt värde på biologisk mångfald , som finns utanför skyddade områden 
EN12 Beskrivning av aktiviteter, produkter och tjänster med betydande påverkan rörande 

biologisk mångfald i skyddande områden, eller biologisk mångfald som finns utanför 
skyddade områden 

EN13 Skyddade eller restaurerade habitat (livsmiljöer) 



  
 

III 

EN14 Antal IUCN-rödlistade arter och nationellt skyddade arter med habitat i områden som 
påverkas av verksamheten 

 Utsläpp 
EN15 Direkta utsläpp av växthusgaser 
EN16 Indirekta utsläpp av växthusgaser 
EN17 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser 
EN18 Mängd av utsläppta växthusgaser 
EN19 Minskning av utsläpp från växthusgaser 
EN20 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen 
EN21 NOx och SOx  samt andra väsentliga luftföroreningar 

 Avloppsvatten och avfall 
EN22 Totalt utsläpp till vatten i kvalitet och recipient 
EN23 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod 
EN24 Totalt antal och volym av väsentligt spill 
EN25 Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat avfall, som klassat som 

miljöfarligt enligt villkoren i Baselkonventionens bilagor I, II, III, VIII, samt procent 
transporterat avfall som transporterats internationellt 

EN26 Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende biologisk mångfald för vattenmassor 
med tillhörande habitat som väsentligt påverkats av den redovisade organisationens 
utsläpp av vatten samt dess avgivna avrinningsvatten 

 Produkter och tjänster 
EN27 Åtgärder för minskning av miljöpåverkan på produkter och tjänster, och dess resultat 
EN28 Procent av sålda produkter och dess förpackningar som återinsamlas, per kategori 

 Efterlevnad 
EN29 Monetärt värde på betydande böter, och totalt antal icke-monetära sanktioner till följd av 

överträdelser av miljölagar och bestämmelser 
 Transport 

EN30 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material 
som används i organisationens verksamhet, inklusive medarbetarnas resor 

 Övergripande 
EN31 Totala kostnader och investeringar för miljöskydd, per typ 

 Utvärdering av leverantörernas miljöpåverkan 
EN32 Procent av nya leverantörer som utvärderades utifrån miljökriterier 
EN33 Väsentliga faktiska och potentiella negativa miljöeffekter i distributionskedjan samt 

vidtagna åtgärder 
 Hantering av klagomål rörande miljön 

EN34 Antal klagomål rörande miljöpåverkan som har dokumenterats, behandlas och lösts 
genom formella rutiner 

 SOCIAL PÅVERKAN 
 ARBETSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSVILLKOR 
 Anställning 

LA1 Totalt antal nyanställda och personalomsättning per åldersgrupp, kön och region 



  
 

IV 

LA2 Förmåner som ges till heltidsanställd personal och som inte omfattar tillfälligt anställda 
eller deltidsanställda, per ort där företaget har betydande verksamhet 

LA3 Återgång till arbetet och andelen avhopp efter föräldraledigheten , efter kön 
 Relation mellan anställda och ledning 

LA4 Minimum uppsägningstid vid förändringar i verksamheten , inklusive om dessa är 
specificerat i kollektivavtal 

 Hälsa och säkerhet i arbetet 
LA5 Andel av personalstyrkan (i procent) som är representerad i formella och för ledningen 

och personalen gemensamma kommittéer för hälsa och säkerhet, som bistår med 
övervakning och rådgivning om program för hälsa och säkerhet 

LA6 Omfattning av skador, typ av skada, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, 
frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region och kön 

LA7 Anställda med hög olycksrisk eller hög risk av sjukdomar relaterade till sitt yrke 
LA8 Områden rörande hälsa och säkerhet som omfattas av formella avtal med fackföreningar 

 Utbildning 
LA9 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på kön och 

personalkategori 
LA10 Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt 

anställningsbarhet samt bistå anställda vid anställningens slut 
LA11 Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin 

prestation och karriärutveckling, fördelat på kön och personalkategori 
 Mångfald och jämställdhet 

LA12 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning  av andra anställda efter kön, 
åldersgrupp, minoritetsgruppstillhörighet och andra mångfaldsindikatorer 

 Lika lön för kvinnor och män 
LA13 Löneskillnad och ersättningar mellan kvinnor och män, fördelat på personalkategori och 

per ort där företaget har betydande verksamhet 
 Utvärdering av leverantörernas praxis rörande arbetsförhållanden 

LA14 Andel nya leverantörer  (i procent) som utvärderats rörande användning av policys för 
arbetsförhållanden 

LA15 Väsentliga faktiska och potentiella negativa konsekvenser för arbetsförhållanden i 
leverantörskedjan och vidtagna åtgärder 

 Rutiner för hantering av klagomål rörande arbetsförhållanden 
LA16 Antal klagomål rörande arbetsförhållanden som rapporterats, behandlas och lösts genom 

formella rutiner 
 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
 Investeringar 

HR1 Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav gällande 
mänskliga rättigheter, eller som har genomgått en granskning av hur mänskliga 
rättigheter hanterats 

HR2 Totalt antal personalutbildningstimmar som ängnats åt utbildning i policyer och rutiner 
för mänskliga rättigheter, som är relevanta för verksamheten, samt den procentuella 
andelen av anställda  som genomgått en sådan utbildning 



  
 

V 

 Icke-diskriminering 
HR3 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder 

 Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal 
HR4 Verksamheter och leverantörer för vilka man har uppmärksammat att föreningsfriheten 

och rätten till kollektivavtal kan vara väsentligt hotade och åtgärder som vidtagits för att 
stödja dessa rättigheter 

 Barnarbete 
HR5 Verksamheter och leverantörer för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk 

för barnarbete, och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av barnarbete 
 Tvångsarbete 

HR6 Verksamheter och leverantörer för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk 
för tvångsarbete och obligatoriskt arbete, och åtgärder som vidtagits för att bidra till 
avskaffande av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete 

 Säkerhetsrutiner 
HR7 Andel i procent av säkerhetspersonalen som fått utbildning i organisationens policyer 

och rutiner som handlar om mänskliga rättigheter, som är relevanta för verksamheten 
 Ursprungsbefolkningars rättigheter 

HR8 Totalt antal fall av kränkningar mot ursprungsbefolkningars rättigheter och vidtagna 
åtgärder 

 Utvärdering 
HR9 Totala antalet och andelen verksamheter som har varit föremål för utvärderingar eller 

konsekvensanalyser rörande mänskliga rättigheter 
 Utvärdering av leverantörer och mänskliga rättigheter 

HR10 Andel i procent av nya leverantörer som har utvärderats avseende mänskliga rättigheter 
HR11 Väsentliga faktiska och potentiella negativa effekter rörande mänskliga rättigheter i 

leveranskedjan och vidtagna åtgärder 
 Rutiner för hantering av klagomål rörande mänskliga rättigheter 

HR12 Antal klagomål rörande påverkan på mänskliga rättigheter dokumenterade, behandlade 
och lösta genom formella rutiner 

 ORGANISATIONENS ROLL I SAMHÄLLET 
 Lokala samhället 

SO1 Andel av verksamheten i procent med genomfört lokala samhällsengagemang , 
konsekvensanalyser och utvecklingsprogram 

SO2 Verksamhet med betydande faktiska och potentiella negativa effekter på lokalsamhället 
 Anti-korruption 

SO3 Procentandel och totala antalet verksamheter som analyserats avseende risk för 
korruption och de signifikanta riskerna identifierade 

SO4 Kommunikation och utbildning av riktlinjer och rutiner rörande korruptionsbekämpning  
SO5 Bekräftade fall av korruption och åtgärder som vidtagits 

 Policy rörande politik 
SO6 Totalt värde av politiska bidrag per land och mottagare 

 Konkurrenshämmande aktiviteter 
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SO7 Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för 
konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftning och 
monopolbeteende samt utfallet 

 Efterlevnad 
SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal ickemonetära sanktioner mot organisationen 

för brott mot gällande lagar och bestämmelser 
 Utvärdering av leverantörer rörande konsekvenser för samhället 

SO9 Andel nya leverantörer som utvärderats utifrån kriterier rörande konsekvenser för 
samhället 

SO10 Väsentliga faktiska och potentiella negativa konsekvenser för samhället i leveranskedjan 
och vidtagna åtgärder 

 Rutiner för klagomål rörande konsekvenser för samhället 
SO11 Antal klagomål rörande konsekvenser för samhället som dokumenterats, behandlats och 

lösts genom formella rutiner 
 PRODUKTANSVAR 
 Kundernas hälsa och säkerhet 

PR1 Andelen (i procent)signifikanta produkt- och tjänstekategorier för vilka hälso- och 
säkerhetspåverkan ska utvärderas i förbättringssyfte 

PR2 Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder gällande hälso- och 
säkerhetspåverkan från produkter och tjänster under deras livscykel inte följts. 
Presenteras per effekt av bristen på efterlevnad. 

 Märkning av produkter och tjänster 
PR3 Typ av produkt- och tjänsteinformation  som krävs enligt rutinerna, samt andel i procent 

av produkter och tjänster som berörs av dessa krav. 
PR4 Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder för information om och märkning  

av produkter och tjänster som inte följs.  Presenteras per effekt av bristen på efterlevnad. 
PR5 Resultat av kundundersökningar 

 Marknadskommunikation 
PR6 Försäljning av förbjudna och omtvistade produkter 
PR7 Totala antal fall där bestämmelser och frivilliga koder gällande 

marknadskommunikation, inklusive annonsering, marknadsföring och sponsring inte 
följs. Presenteras per effekt av bristen på efterlevnad. 

 Kundernas integritet 
PR8 Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och 

förlust av kunddata. 
 Efterlevnad 

PR9 Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och bestämmelser gällande 
tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster. 

  
 Informationen i tabellen är tagen från Global reporting initiative (GRI) (2015). 

Sustainability reporting guidelines: Reporting Principels and standard disclosures  
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