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Sammanfattning 
Företagsetik är ett ämnesområde som fått allt större uppmärksamhet under senare år. Med 
företagsetik menas studier av företags aktiviteter, beslut och situationer där frågor om rätt och 
fel behandlas. Sådana frågor brukar ofta indelas i miljöfrågor, sociala frågor och ekonomiska 
frågor.  
 
Detta är en studie med både en kvalitativ och en kvantitativ ansats som tar sikte på hur 
kommunikationen av företagsetiska frågor utvecklats under åren 1999-2008. För att ta reda på 
detta gör vi innehållsanalyser av årsredovisningar och separata etiska rapporter för de tio 
största börsbolagen i Sverige. Vi låter dessa publikationer representera företagens totala etiska 
kommunikation. Innehållsanalysen sker med hjälp av ett kategorischema som täcker många 
olika delar av företagens kommunikation av ansvarsfullt företagande. 
 
Undersökningen visar att den etiska kommunikationen växt kraftigt under tidsperioden och att 
de flesta av de undersökta företagen idag bedriver ett väl utvecklat etiskt arbete. 
Kommunikationen har utvecklats från att år 1999 till största del adressera miljöfrågor till att 
år 2008 inkludera både sociala och ekonomiska frågor. Kommunikationens omfattning har 
ökat och en majoritet av företagen publicerar utöver årsredovisningen även en separat rapport 
som beskriver deras ansvarstagande. Tio år tidigare publicerade inget av de undersökta 
företagen en sådan separat rapport.  
 
Företagen säger sig idag ta ett större ansvar för sin verksamhet och sin omvärldspåverkan. 
Företagen kommunicerar sitt arbete på ett mer utförligt sätt och en mer enhetlig 
begreppsapparat används för att beskriva det ansvarsfulla företagandet. Utvecklingen kan 
således sägas vara positiv ur kommunikationshänseende, då de intressenter som 
kommunikationen adresserar lättare kan skapa sig en bild av företagens arbete med dessa 
frågor idag än vad fallet var för tio år sedan. 
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1. Inledning  
Under denna rubrik presenteras vårt val av ämnet ansvarsfullt företagande i 
årsredovisningar och vi ger en bakgrund till detta ämne. Detta mynnar ut i en formulering av 
det problem som studien ska undersöka, det bakomliggande syftet samt begränsningar under 
vilka studien kommer att genomföras.  

1.1 Ämnesval 

Etiskt ansvarstagande och ansvarsfullt företagande är idag centralt i de flesta företags 
marknadskommunikation. Med dessa begrepp menas hur företagen tar ansvar för sin påverkan 
på omvärlden. Många företag publicerar rapporter och kommunicerar genom sina hemsidor 
hur de tar ansvar för sin verksamhet. Denna kommunikation har också fått genomslagskraft i 
företagens årsredovisningar, som numera används som en viktig kommunikationskanal för det 
ansvarstagande arbetet. Enligt en undersökning från 2008 är CSR (corporate social 
responsibility) den del av årsredovisningen som företagen i främsta hand vill förbättra.1 Det är 
här denna uppsats tar sin utgångspunkt. Vi avser att undersöka årsredovisningarna för de tio 
största börsbolagen i Sverige från åren 1999 och 2008, och kartlägga skillnaden mellan åren 
avseende kommunikationen av företagens ansvarstagande. Med detta som grund ser vi till 
vilka frågor som företagen adresserar i sitt ansvarstagande arbete. Ämnet är aktuellt eftersom 
företagen ägnar alltmer resurser till att ta ansvar för sin verksamhet, samt att de ofta och gärna 
kommunicerar detta arbete till sina intressenter. 

1.2 Har företag etiskt ansvar? 

Den amerikanske ekonomen och nobelpristagaren Milton Friedman gav i New York Times 
1970 ett ofta återgivet citat om företagens sociala ansvar. Friedman skrev i artikeln att 
företagens ansvar består av att generera så mycket pengar som möjligt till sina ägare. Dessa 
ord citeras ofta i företagsetisk ämneslitteratur som en motpol till ansvarsfullt företagande. 
Friedmans artikel gav därmed ny näring till en redan pågående och omfattande diskussion om 
vilket ansvar företaget har för sin verksamhet och omgivning. Vad som däremot brukar 
utelämnas när Friedmans ord återges är fortsättningen på meningen om företagets 
vinstmaximeringsansvar. Även Friedman insåg nämligen betydelsen av att företaget agerar 
enligt lagmässiga och etiska spelregler. Han skrev att företagens ansvar består av att generera 
så mycket pengar som möjligt ”medan det anpassas efter samhällets grundläggande regler, 
både de som uttrycks i lag och de som uttrycks i etiska sedvanor och praxis”.2 Friedman 
betonade därmed att företag har ett ansvar som sträcker sig bortom företagets egna intressen. 
 
Idag duggar rapporterna tätt om hur företag på olika sätt utnyttjar eller missgynnar sin 
omvärld. Exempel på rapporter som fått stort genomslag i media under senare år är 
torskbeståndet i Östersjön, dunplockning från levande gäss, klimatfrågan, SMS-lån, 
barnarbete i utvecklingsländer, pensionsskandalen i AMF Pension, muthärvan i 
Systembolaget och snabbmatsindustrins effekt på folkhälsan. I vissa av fallen som 
uppmärksammas har företagen och dess representanter brutit mot lagen och i andra fall har 
företagen förvisso agerat lagenligt, men inte på ett etiskt ansvarstagande sätt. Trots, eller 
kanske på grund av, alla uppmärksammade miljösituationer, härvor och företagsskandaler tar 

                                                 
1 Borglund et al. (2009), Värdeskapande CSR – Hur företag tar socialt ansvar, s 99 
2 Friedman (1970), “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” 
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företag idag ett allt större ansvar för sin verksamhet och dess påverkan på omgivningen. Idag 
bedriver många företag ansvarstagande arbete och kommunicerar ut detta arbete till kunderna 
och andra intressenter via exempelvis tryckta rapporter och företagens hemsidor.  
 
Företag ställs inför olika krav på etiskt agerande beroende på inom vilken bransch företaget är 
verksamt. Även om alla företag påverkar sin omgivning har vissa sorters företag en tydligare 
koppling till kraven på ansvarsfullhet. Transportföretag förväntas ta miljöhänsyn i val av bilar 
och bränsle och tillverkningsföretag med produktion utomlands riskerar negativ publicitet om 
arbetsvillkoren är dåliga för de anställda. De branscher som löper störst risk om 
ansvarstagandet brister är ofta de branscher som varit först med etiska branschdirektiv och där 
branschens företag har varit tidigt ute i byggandet av etiska riktlinjer för verksamheten. Detta 
beror på att allmänheten väntar sig ett etiskt agerande av dessa företag. Därefter följer företag 
med mindre tydlig koppling till ansvarstagande, och idag arbetar samtliga branscher i en eller 
annan form med företagsetik.3 

1.3 Varför agera ansvarsfullt? 

Företagen har en central roll i våra samhällen. De fyller positiva funktioner såsom att förse 
samhället med varor och tjänster som människor vill ha och behöver, de skapar 
arbetstillfällen, de ger möjlighet till avkastning på investeringar, de genererar skatteintäkter, 
och så vidare. Många delar av samhället gynnas således av företagens existens. Men 
företagens effekt på omgivningen är inte alltid positiv. Företagen nyttjar naturresurser och 
orsakar utsläpp och de har stort inflytande på konsumenters och anställdas välbefinnande 
genom produkter, tillverkning och arbetsvillkor, osv. På grund av denna omgivningspåverkan 
ställer omvärlden krav på att företagen tar ansvar för de spår de lämnar. Dessa krav på 
ansvarstagande har ökat kraftigt under senare år och många företagsintressenter påverkas 
direkt eller indirekt av företagets ansvarstagande arbete. Som intressent räknas varje individ 
eller grupp som antingen gynnas eller skadas av företaget, eller vars rättigheter kan skadas 
eller måste beaktas av företaget.4 Detta inkluderar kunder, anställda, aktieägare, staten, 
intresseorganisationer, leverantörer och konkurrenter. 
 
Kunder vill i sin konsumtion undvika skada både på sig själva och på sin omgivning. De 
kräver därför att produkterna ska vara säkra (t ex att de inte är brandfarliga, att livsmedel inte 
innehåller farliga tillsatser, osv.). Därutöver vill kunder gärna undvika produkter med negativ 
omgivningspåverkan, såsom miljöskadliga produkter och produkter som tillverkats under 
dåliga arbetsförhållanden. Kunderna vill inte heller luras av företagens marknadsföring och 
köpa produkter som lovar mer än de levererar. Marknadskommunikationen lovar för mycket 
om den antingen skapar eller spelar på en falsk uppfattning som motverkar konsumenternas 
förmåga att fatta rationella köpbeslut.5 
 
Även staten har intressen i ett företag och reglerar företagens handlingsutrymme via lagar och 
förordningar, samtidigt som de genom att ge incitament (t ex skattelättnader) kan styra 
företagen mot mer ansvarsfullt agerande. Via lagstiftningen skapas ett golv ovanför vilket 
företagen tvingas agera. Till lagstiftningen tillkommer även internationella direktiv, 
branschbestämmelser och liknande, som inte alltid är tvingande men som ger normativ 
vägledning i det ansvarstagande arbetet. Aktieägarna har å sin sida insett att ett företags 
ansvarsfulla agerande kan leda till ekonomisk lönsamhet. Dessutom vill de undvika att 
                                                 
3 Borglund et al. (2009), s 99-101 
4 Crane & Matten (2007), Business Ethics, s 58 
5 Boatright (2000), Ethics and the conduct of business, s 288 
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företaget drabbas av negativ uppmärksamhet på grund av brister i ansvarstagandet. Media har 
därför en central roll eftersom det är den kanal inom vilken kritiken till största del kommer att 
utspelas. Brister i det ansvarstagande arbetet kommer sannolikt att exponeras och företaget 
drabbas därigenom av negativ publicitet.  
 
Ansvarsfullt företagande ses som värdeskapande ur de flesta intressenters perspektiv och 
många av dem är därför positivt inställda till detta. Konsumenter, stat, frivilligorganisationer, 
med flera, gynnas direkt av företagens ansvarstagande arbete. Även intressenter med 
ägarintressen i företaget gynnas eftersom etiska företag på lång sikt anses vara en god 
investering. En lyckad sådan företagspositionering kan som ovan nämnts öka 
attraktionskraften bland kunderna, vilket i förlängningen kan generera hög avkastning på 
investeringen. Detta är en del i förklaringen till att ansvarstagande har fått stor 
genomslagskraft under senare år och att de flesta företag på ett eller annat sätt belyser sitt 
arbete på detta område.6 Det ska dock tilläggas att företag inte endast agerar utifrån 
intressenternas påtryckningar. Det finns också företag med självständigt ansvarstagande 
arbete som uppkommit utan påtryckningar utifrån. Många företag har genuina ambitioner att 
förbättra sin omgivning, eller att åtminstone göra sitt yttersta för att minimera sin negativa 
påverkan på den, oavsett om detta är ett krav från intressenternas sida eller inte. 

1.4 Ämnesområdets framväxt 

Som en följd av detta ökade fokus på ansvarstagande har begreppet CSR (Corporate Social 
Responsibility) etablerats och implementerats bland företagen. CSR är det mest 
förekommande av företagsetikens begrepp och var vid dess begynnelse inte minst en 
motståndskraft till kortsiktigt, vinstmaximerande och ansvarslöst företagande. Innebörden av 
begreppet är att företagen ska ta ansvar för sina viktigaste intressenter och frågor som är 
viktiga för dessa. Arbetet ska vara en del av företagets värdegrund. Trots att begreppet tycks 
anspela på sociala frågor inkluderas även ansvarstagande för miljön och annan form av ansvar 
för de spår verksamheten lämnar efter sig. Det har därför lyfts fram att begreppet ska ändras 
till CR (det vill säga Corporate Responsibility) för att flytta fokus från den sociala aspekten av 
ansvarstagandet.7  
 
I anslutning till CSR används ofta begreppet corporate citizenship, som betonar att företag 
liksom staten har ansvar för att värna om individernas sociala, rättsliga och politiska 
rättigheter. På så sätt ikläder sig företag inte endast en ekonomisk roll, utan blir också en 
politisk aktör i samhället. Behovet av en sådan roll har ökat till följd av företagens ökade makt 
och att statens roll som motpart i värnandet om individernas rättigheter minskat i takt med att 
företagen blivit större.8 Ett annat begrepp som ofta används inom etiskt företagande är 
hållbarhetsbegreppet. Här avses normalt tre sorters hållbarhetsperspektiv: miljömässig, social 
och ekonomisk hållbarhet.9 Till skillnad från CSR gäller hållbarhetsbegreppet inte endast 
företags påverkan på omgivningen, utan här avses också påverkan från all annan form av 
aktivitet.  
 
Sverige är inget undantag i framväxten av ansvarsfullt företagande. Liksom internationellt är 
det de största företagen som ger mest information om ansvarstagandet, vilket kommer sig av 
att de på grund av sin storlek är exponerade för kritik när de inte agerar etiskt. Därför är det de 
                                                 
6 Borglund et al. (2009), s 58 
7 Borglund et al. (2009), s 13, 49, 63 
8 Crane & Matten (2007), s 74-78 
9 Crane & Matten (2007), s 21-23 
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stora svenska företagen, såsom Ericsson, Volvo och Electrolux, som lett den nationella 
utvecklingen. De stora svenska företagen tillhör det internationella toppskiktet i sitt 
ansvarstagande arbete. Men även mindre svenska företag har hakat på utvecklingen, inte 
minst för att hålla sig konkurrenskraftiga när omvärldens intresse för ansvarstagande företag 
ökar.10   
 
Även globaliseringen spelar en viktig roll i ansvarstagandets utveckling. När företag etablerar 
sig utomlands ställs krav på att företaget tar hänsyn till lokala kulturer, värderingar och 
miljöfrågor, följer inhemska lagar och arbetsvillkor, och så vidare. Huruvida internationella 
företag ska agera enhetligt i alla länder eller helt anpassa sig till det enskilda landet är dock en 
balansgång. En enhetlig linje kan leda till kulturell imperialism medan en total anpassning 
efter det specifika landet kan innebära att internationell lagstiftning inte efterlevs samt att 
landet exploateras via exempelvis låga löner. Ett exempel på exploatering är att vissa asiatiska 
länder inte ser lika oetiskt på barnarbete som västerländska länder gör, vilket gör att en 
anpassning till lokala värderingar skulle ses som ansvarslöst i hemlandet. Företagen har även 
internationell lagstiftning att följa. Dessutom har länder varierande syn på företagsetik: i USA 
handlar mycket av ansvarstagandet om välgörenhet, i Nederländerna fokuseras på att 
överträffa lagstiftningen och i Sydafrika på bekämpningen av AIDS.11 Lagstiftning och 
landets värderingar skapar förutsättningarna under vilka ett företag förväntas agera. Ur ett 
globaliseringsperspektiv har stora internationella företag dessutom ofta lika stort inflytande 
som statsmakterna i länderna där de agerar. Detta eftersom de på grund av sin storlek försörjer 
många invånare, de står för stora skatteinbetalningar, etcetera. Dessa företag är däremot 
endast direkt ansvariga under sina ägare, medan en statsmakt är ansvarig inför hela 
befolkningen.12  

1.5 Hur ansvarstagandet kommuniceras 

Företag ägnar inte endast resurser åt att bedriva ansvarsfullt företagande, utan lägger även 
fokus på att kommunicera ut detta ansvarstagande till företagsintressenterna. Företagens 
årsredovisning är exempel på kommunikationskanaler för detta ändamål. Traditionellt har en 
årsredovisning främst använts till att kommunicera företagets finansiella resultat och inte som 
en marknadsföringskanal. Under senare år har ett skifte dock skett, och numera används 
årsredovisningar ofta för att kommunicera företagets identitet och strategi. Årsredovisningen 
är ett effektivt marknadsföringsredskap och de största företagen bör använda den till att 
kommunicera sina produkter, kampanjer och sin identitet.13  
 
En årsredovisning är en effektiv marknadsföringskanal dels eftersom företaget har fullständig 
kontroll över vad som skrivs och sägs och dels eftersom den riktar sig direkt till företagets 
intressenter. Det är även en kostnadseffektiv kommunikationskanal, då det är en rapport som 
enligt lag måste publiceras och merkostnaden att inkludera marknadsföring är liten. Under 
senare år har en stor del av de största företagen använt årsredovisningen till just detta. Bland 
annat visar en undersökning från Hallvarson & Halvarson att ca 75 % av Sveriges 100 största 
företag har information om sitt ansvarstagande arbete i sin årsredovisning eller på sin 
hemsida.14  
 

                                                 
10 Borglund et al. (2009), s 97-99 
11 Cramer (2006), Corporate Social Responsibility and Globalization, s 42-43, 68 
12 Crane & Matten (2007), s 18-20 
13 Watras (1995), ”The annual report as a marketing tool”, s 5 
14 Borglund et al. (2009), s 112 



1. Inledning 
 

5 
 

Ansvarstagande företagande är fortfarande ett relativt nytt fenomen och nya infallsvinklar och 
begrepp tillkommer ständigt inom ämnesområdet. Även kommunikationen av sådant arbete är 
under förändring och årsredovisningen är ett exempel på en kanal som använts för ändamålet 
under senare år. Detta leder oss till vår problemformulering. 

1.6 Problemformulering 

Har kommunikationen av ansvarsfullt företagande utvecklats i företagens årsredovisningar 
under perioden 1999-2008, och hur ser i så fall denna utveckling ut? 

1.7 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga hur kommunikationen av det ansvarsfulla företagandet 
utvecklats under de senaste tio åren. Vi ser både till i vilken omfattning detta behandlas i 
årsredovisningarna och hur kommunikationens innehåll har förändrats. Närmare bestämt ser 
vi till vilka etiska frågor som företagen adresserar i sina årsredovisningar. Syftet med 
uppsatsen har därmed både en kvantitativ och en kvalitativ ansats. Vi låter 
kommunikationskanalen årsredovisningar (inklusive årligt återkommande etiska rapporter) 
representera företagens arbete med ansvarstagande frågor. 

1.8 Begränsningar 

Årsredovisningar är inte den enda kommunikationskanal som företag använder för att 
kommunicera sitt etiska arbete. Företagen använder även andra kommunikationskanaler som 
exempelvis hemsidor, sponsring och reklamutskick. Utöver sina årsredovisningar rapporterar 
många företag även sitt ansvarstagande arbete i separata publikationer. I denna studie har vi 
valt att endast se till årsredovisningar och separata ansvarstagande rapporter, och bortser 
således från företagens övriga etiska kommunikation. Vi låter dessa publikationer representera 
företagens totala kommunikation av ansvarstagande frågor.  
 
I vår studie ser vi till två tidpunkter under perioden 1999-2008, det vill säga att vi ser till 
årsredovisningarna från 1999 och 2008. Vi har inte ambitionen att göra en löpande analys av 
den årliga utvecklingen under denna period, utan undersöker istället skillnaderna i 
kommunikationen mellan år 1999 och år 2008. Annorlunda uttryckt vill vi se var utvecklingen 
har tagit företagens kommunikation snarare än att se till hur utvecklingen har sett ut under 
perioden. Vidare inkluderas endast svenska företag i studien.  
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2. Insamling av sekundärdata 
I detta avsnitt går vi igenom den litteratur vi använt och hur vi kritiskt granskat denna 
litteratur. 

2.1 Litteratursökning 

I nästa kapitel kommer vi att ge en bakgrund till hur begreppen kring ansvarsfullt företagande 
växt fram, hur de har utvecklats samt hur de används av företagen. Grunden till denna 
genomgång ligger framförallt i ett antal vetenskapliga källor, men även i vissa icke-
vetenskapliga men relevanta undersökningar har inkluderats. I detta avsnitt kommer vi 
beskriva hur vi samlat in dessa källor och hur vi förhåller oss till dem, så att läsaren enkelt kan 
skapa sig en bild av de källor som används. 
 
I första hand har vi använt vetenskapliga artiklar, då vi anser att sådana är de mest pålitliga 
källorna i ett rent vetenskapligt syfte. Sökandet efter dessa artiklar har nästintill uteslutande 
skett genom databasen Business Source Premier (EBSCO), där vi har använt de mest 
förekommande begreppen inom ansvarsfullt företagande som sökord. Dessa inkluderar 
exempelvis ”corporate social responsibility”, ”CSR”, ”corporate citizenship”, ”business 
ethics”, “corporate social performance”, etc och vi begränsade sökningen till att endast 
inkludera artiklar publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. När vi fann en intressant och 
relevant artikel har vi även sett till dess referenser, och har därigenom breddat vår sökbas 
ytterligare. Genom detta förfarande har vi även hittat mindre vetenskapliga undersökningar 
som ändå varit relevanta att använda, såsom det världsledande revisionsföretaget KPMG:s 
årliga rapport om hur företag rapporterar sitt ansvarsfulla företagande. I denna presenterar 
KPMG hur de största företagen i 22 länder rapporterar sitt arbete med ansvarsfullt företagande 
genom sina årsredovisningar. Således är den väldigt relevant att använda för oss, då den berör 
vårt ämnesområde. 
 
Utöver dessa artiklar har vi även använt några böcker, såsom Business Ethics av Crane och 
Matten. Denna bok har vi tidigare använt i kursen Marketing Ethics på C-nivå.  Vi anser att 
boken i vissa fall kan ge en mer övergripande bild av ämnesområdet än vad enskilda artiklar 
kan, eftersom artiklar ofta är inriktade på ett smalt och specifikt forskningsfält. Utöver denna 
bok har vi även använt Värdeskapande CSR – Hur företag tar socialt ansvar som en 
inspirationskälla i vårt arbete och i vår problembakgrund, samt i vissa delar använt den som 
referens i genomgången av tidigare studier. Trots att den inte är vetenskaplig belyser boken 
aspekter som är relevanta för vår studie och boken fyller således sitt syfte. Den ges dock ingen 
betydande plats i studien eftersom den inte är vetenskapligt granskad. I uppsatsens metoddel 
används en del metodböcker på svenska som vi anser är av god kvalitet och tillräckligt 
pålitliga för en uppsats på D-nivå.  

2.2 Litteraturkritik 

Vi är väl medvetna om att vi bör förhålla oss kritiska till de källor vi använder. Detta eftersom 
de exempelvis kan vara finansierade av en person som vill få fram ett visst resultat eller på 
annat sätt påverkar studiens utformning. Källor bör granskas kritiskt utifrån fyra aspekter: om 
ett äkthetskrav föreligger, om ett oberoendekrav föreligger, om ett färskhetskrav föreligger 
samt om ett samtidighetskrav föreligger.15  
                                                 
15 Ejvegård (1996), Vetenskaplig metod, s 59-63 
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Först och främst anser vi att samtliga källor vi använt är äkta. Detta grundar vi i att våra källor 
till största del är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter och således är utsatta för 
kvalitetskontroll innan de publiceras. Även rapporten från KPMG anser vi vara äkta eftersom 
de i egenskap av världsledande revisionsbyrå har ett inneboende förtroende. Om 
informationen i denna rapport inte skulle spegla vad företagen skriver är det troligt att de 
företag som pekas ut som mindre etiska påpekar detta. 
 
Gällande oberoendekravet har vi i så stor utsträckning som möjligt gått tillbaka till 
primärkällan när vi har funnit något intressant. I de fall det är möjligt har vi således inte 
refererat till en författare via en annan källa utan har istället letat upp originalet. Den källa 
som skulle ligga närmast att anse som icke oberoende är boken Värdeskapande CSR eftersom 
den är skönlitterär och inte vetenskaplig. Här har författarna därför större möjlighet att 
utrycka sina egna åsikter än i en vetenskaplig artikel. Dock är denna källa sparsamt använd 
utanför inledningskapitlet och används ofta för att bekräfta vad vetenskaplig litteratur funnit. 
 
Avseende färskhetskravet har vi till mesta del använt aktuella källor.  Då vi gör en historisk 
genomgång av ämnesområdets framväxt förekommer emellertid även äldre källor i uppsatsen. 
En presentation av denna framväxt blir mer rättvis och korrekt om källor som haft betydelse 
för ämnets utveckling lyfts fram och diskuteras. Vidare undersöker vi hur kommunikationen 
förändrats över tiden. Alla källor är därför inte helt nya eftersom det är viktigt att belysa hur 
vissa aspekter behandlades längre tillbaka i tiden.  
 
Samtidighetskravet är svårt för oss att utvärdera. Många av våra källor beskriver dock sin 
egen forskning och således bör den ligga nära i tiden. Samtliga artiklar som används är 
publicerade i vetenskapliga tidsskrifter och vi förlitar oss på att dessa tidsskrifter har tagit 
samtidighetskravet i beaktande innan publikation. 
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3. Ansvarsfullt företagande 
Här presenteras i kronologisk ordning framväxten av ansvarsfullt företagande och hur 
ämnesområdets förändrats under senare år. Efter detta följer ämnesområdets utveckling inom 
forskning och företagens agerande. Vi presenterar därefter intressentmodellen och 
kommunikationsteori för att senare avsluta med en presentation av en lag med stor påverkan 
på företagens etiska kommunikation i årsredovisningarna, nämligen årsredovisningslagens 
miljökrav. 

3.1 Framväxten av ansvarsfullt företagande 

Företagsetik är ett samlingsbegrepp med bred definition. Med begreppet menas studier av 
företags aktiviteter, beslut och situationer där frågor om rätt och fel behandlas.16 I ett 
historiskt perspektiv har företagens etiska ansvar bestått av att följa lagstiftningen, men inom 
ramarna för denna lagstiftning har företagen varit fria att agera hur de vill. Således har 
ansvarsfullt företagande i ett historiskt perspektiv snarare bestått av att undvika negativ 
påverkan i samhället än att skapa positiv påverkan. I en artikel från 1968 liknar författaren 
Albert Carr företagens agerande med att spela poker.17 Carr säger att företagens ledning ofta 
tvingas vilseleda sina intressenter för att lyckas i spelet, och att bluffar är motiverade så länge 
inte individen bakom dem drabbas av dåligt samvete och tappar i självrespekt. En sådan 
definition av företagsetik blir således subjektiv – hur mycket vilseledande som kan berättigas 
beror på var individens tröskel för tappad självrespekt går. Vidare ansåg författaren att inget 
företag bör anklagas för att ha uppfattningar som avviker från samhällets uppfattning om rätt 
och fel, eftersom konkurrensen bland företag gör att det inte finns utrymme för etiskt 
agerande. Vilseledande och bluffande är helt enkelt en förutsättning för företagens 
överlevnad.  
 
Kunskap om företags omvärldspåverkan och ansvarsfullt företagande är emellertid inget nytt 
fenomen. Vid tidpunkten för Carrs artikel förekom redan etablerad forskning kring och 
tillämpning av ansvarsfullt företagande. Det finns ämneslitteratur från 1930-talet, men 
ämnesområdet anses av många födas 1953 då Howard Bowen publicerar sin bok “Social 
Responsibilities of the Businessman”. Bowen gav i boken den första definitionen av vad som 
vid tiden endast kallades social responsibity (SR): ”Affärsmäns förpliktelser att följa den 
politik, fatta de beslut och följa de linjer som är önskvärda i form av samhällets mål och 
värderingar”. De närmaste decennierna tilltar diskussionen kring ansvarsfullt företagande och 
på 60-talet förklarar författaren Keith Davis att ansvarsfullt företagande på lång sikt kan 
innebära ekonomisk lönsamhet för företaget – en uppfattning som får genomslag under sent 
70-tal och under 80-talet. Davis gav även en egen definition av SR: ”beslut och agerande av 
anledningar som åtminstone delvis går bortom företagets ekonomiska och tekniska 
intressen”.18 Davis definition motsäger således Milton Friedmans tidigare nämnda citat att 
företag inte får låta socialt ansvarstagande komma i vägen för vinstmaximeringsansvaret.   
 
Under 1970-talet etableras ett nytt begrepp som är nära besläktat med social responsibility, 
nämligen social respons (social responsiveness). Korrigeringen av begreppet gjordes mot 
bakgrund av att social responsibility fokuserar på företagens bakomliggande lagmässiga krav, 
samhällsförväntningar, företagsvärderingar, etcetera, medan social respons även tar sikte på 

                                                 
16 Crane & Matten (2007), s 5 
17 Carr (1968), ”Is business bluffing ethical?”, s 143-153 
18 Carroll (1999), “Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct”, s 268-271 
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företagens faktiska agerande och prestationer.19 Där många företagsetiska begrepp har 
princip- och värderingsrelaterade utgångspunkter, tar social respons istället en 
aktionsrelaterad ansats och fokuserar på vad företagen faktiskt gör i sitt ansvarstagande.20 
Således avses med begreppet de processer genom vilka ansvarsfullt företagande äger rum. De 
flesta av de vetenskapliga artiklarna om social respons är publicerade under 1970-talet och 
idag används begreppet endast i liten omfattning. 
 
Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) har en innebörd som till stor del 
sammanfaller med den för företagsetik. CSR har länge saknat en allmängiltig definition. I den 
här uppsatsen har vi valt att definiera CSR som ”de ekonomiska, legala, etiska och 
välgörenhetsmässiga förväntningar som samhället har på ett företag vid en given tidpunkt”.21 
Här tas sikte på företagen som ansvarstagande aktörer. Begreppet fokuserar på socialt ansvar, 
men i stora delar av ämneslitteraturen inkluderas även andra aspekter av ansvarstagande 
såsom miljöarbete. Vi har därför valt en definition som ser bortom företagens sociala ansvar. 
 
I en artikel från 1979 sökte den mycket framstående artikelförfattaren Carroll en 
grundläggande definition av CSR, vilka frågor det tar sikte på samt bakomliggande filosofier 
till företagens arbete (om företagen reagerar på problem när de uppstår eller om de förebygger 
uppkomsten av problem). Carroll sammanställde detta i vad han kallade Social Performance 
Model, i vilken han kom fram till att ett företags ansvar är uppdelat i fyra delar: ekonomiskt 
ansvar, lagmässigt ansvar, etiskt ansvar och godtyckligt ansvar (i Carrolls senare 
publikationer kallar han godtyckligt ansvar för filantropiskt ansvar).22 Senare sammanställde 
Carroll de fyra delarna i en pyramid enligt nedan. 
 

 
Figur 3.1. Carrolls Social performance model. 
 
Pyramidens botten utgörs av ekonomiskt ansvar, vilket är det grundläggande 
lönsamhetskravet på vilket allt annat ansvar vilar. Nästa steg i pyramiden är det lagmässiga 
ansvaret, det vill säga företagets ansvar att följa lagen och därmed hålla sig till spelreglerna. 
Därefter följer det etiska ansvaret, det vill säga företagets skyldighet att agera riktigt och 
rättvist samt att undvika skada. Pyramidens topp utgörs av filantropiskt ansvar vilket Carroll 
                                                 
19 Carroll (1991), ”The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 
Organized Stakeholders”, s 40 
20 Wartick & Cochran (1985), “The Evolution of the Corporate Social Performance Model, s 758, 762 
21 Carroll & Buchholtz (2000), Business and society: ethics and stakeholder management, s 35 
22 Carroll (1979), “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance”, s 499-500 
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definierar som företagets ansvar att ge resurser till sin omgivning. Det filantropiska ansvaret 
kan därför betraktas som välgörenhet.23 Vidare argumenterade Carrol för att de frågor som 
CSR tar sikte på förändras över tid. Allt eftersom omvärlden förändras ändras även de frågor 
som företaget tar sikte på i sitt ansvarstagande. Han menade även att vilka frågor som 
adresseras styrs av vilken bransch företaget är verksamt inom. Till exempel ställs högre 
miljökrav på ett tillverkningsföretag än på en bank.24  
 
Carroll kallade som sagt denna modell för the Corporate Social Performance model (CSP). 
Begreppet corporate social performance föddes i USA i mitten av 1970-talet och är ett av de 
tidigast förekommande begreppen inom företagsetik. Corporate social performance definieras 
som ett företags sammansättning av principer om socialt ansvarstagande, processer kring 
social respons samt handlingssätt, program, och observerbara utfall, som relaterar till 
företagets sociala relationer.25 CSP har i likhet med många andra företagsetiska begrepp haft 
en otydlig definition och dess innebörd har varierat med de forskare och företagsledare som 
använt sig begreppet. CSP fungerar som en länk mellan CSR och företagets sociala respons, 
vilket innebär att CSP är ett koncept för organisering och implementering av teoretisk 
kunskap i en organisation.26 
 
Corporate citizenship (CC) är ett nyare begrepp som slog igenom i mitten av 90-talet. 
Begreppets rötter går emellertid tillbaka till 1950-talet.27 CC har uppstått till följd av (främst 
stora, internationella) företags allt större makt i förhållande till ländernas regeringar och 
framhäver företagens roll som politiska aktörer i samhället. När makt förflyttas från regering 
till företag ställs krav på att företagen vidmakthåller de medborgarrättigheter som traditionellt 
vidmakthålls av statsregeringen. De rättigheter som avses är sociala, civila och politiska 
rättigheter. Det förekommer olika definitioner av CC varav många sammanfaller med redan 
existerande begrepp. Till exempel jämställer vissa definitioner CC med CSR. Bland annat 
inleder Carroll (1998) en artikel med orden: ”vissa kallar det CSR. Andra kallar det 
företagsetik. På senare tid har det kallats CC”.28 Således indikerar Carroll att CSR, 
företagsetik och CC är olika begreppsnamn med samma innebörd. I en tidigare artikel (1991) 
har Carroll jämställt begreppet med välgörenhet.29 Detta är ett exempel på den 
begreppsförvirring som generellt råder inom företagsetik. Crane och Matten tillhör de 
författare som argumenterat för en politisk ansats till CC. De menar att begreppet inte endast 
handlar om företagens roll som en del av ett samhälle, utan även om företagens funktion som 
förvaltare av medborgarnas rättigheter.30 Vi har valt att följa Crane och Mattens 
argumentation i denna uppsats och definierar därför CC som företagens kontroll och 
förvaltning av individers rättigheter.31 
 
Ett av de idag vanligast förekommande begreppet inom ansvarsfullt företagande är hållbar 
utveckling. År 1987 definierade World Commission on Environment and Development 
begreppet som “utveckling som möter nuvarande behov utan att missgynna framtida 
generationers möjligheter att möta sina egna behov”. Hållbarhetsbegreppet är således 

                                                 
23 Carroll (1991), s 42 
24 Carroll (1979), s 501 
25 Wood (1991), “Corporate Social Performance Revisited”, s 693 
26 Wood (1991), s 691-694, 713  
27 Edward & Willmott (2008), “Corporate Citizenship: Rise or Demise of a 
Myth?”, s 771 
28 Carroll (1998), ”The four faces of corporate citizenship”, s 1-7 
29 Carroll (1991), s 42 
30 Crane & Matten (2005), ”Can corporations be citizens?”, s 446, 448 
31 Crane & Matten (2007), s 77 
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framåtblickande och konstaterar att framtidens befolkning har samma rättigheter som dagens 
befolkning. Därmed kan sägas att det ska råda jämställdhet mellan generationer – ingen 
generation har större rättigheter än någon annan generation.32  
 
Ur hållbarhetsbegreppet har ett relativt nytt begrepp tillkommit: triple bottom line (TBL). 
Detta begrepp utgör ett ramverk inom vilket ansvarsfullt företagande utspelas. TBL 
framställer hållbarhet som uppbyggd av tre komponenter: en social komponent, en ekonomisk 
komponent och en miljömässig komponent. Enligt John Elkington, som myntade begreppet, 
handlar TBL om att företag har målsättningar bortom de ekonomiska målen, nämligen att 
skapa miljömässigt och socialt värde. Den ekonomiska komponenten utgörs emellertid inte av 
företagets lönsamhetskrav utan handlar istället om att dagens befolkningstillväxt, 
resursanvändning och industriella aktiviteter inte ska missgynna framtida generationers 
levnadsstandard. Elkingtons avsikt med TBL var inte prestationsrelaterat. Han gav inte 
företagen några metoder eller tekniker för att bli hållbara inom varje del av de tre 
komponenterna. Ambitionen var snarare att grundligt förändra företagens sätt att tänka och 
agera.33 TBL har fått fäste både inom forskning och bland företagen. Begreppet används ofta 
för indelning av företagens ansvarstagande, även om begreppets namn inte alltid uttrycks i 
denna indelning av ansvarsfrågorna. 
 
Idag spelar miljöfrågor en central roll inom företagsetik. Till exempel är det vanligare att 
företagen publicerar miljörapporter än rapporter som tar sikte på sociala frågor. De sociala 
frågorna har dock varit föremål för diskussion under en längre tid än miljöfrågorna.34 Den 
framträdande roll som sociala frågor spelat i framgår även av denna historiska genomgång. 
Begrepp som CSP, social respons och CC har alla en social prägel. Även begreppet CSR var 
ursprungligen ett socialt begrepp och det är först nu som röster höjs för att justera begreppet 
till CR för att belysa att begreppet även rymmer icke-sociala aspekter. I nyare begrepp som 
TBL och hållbarhetsbegreppet finns miljöaspekter integrerade som en central del.   

3.1.1 Företagsetik som forskningsområde 

Många lärosäten ger idag kurser inom företagsetik såväl i Sverige som internationellt. 
Dessutom finns etiska infallsvinklar i en stor del av kurslitteraturen på många utbildningar. 
Enligt en undersökning från 2007 av högt rankade MBA-utbildningar35 från hela världen 
konstaterades att en tredjedel av lärosätena kräver att etik, CSR och hållbarhet ingår som 
komponenter i utbildningarnas läroplaner.36 En undersökning bland nordamerikanska skolor 
från 2009 visade dock att företagsekonomiska universitetsutbildningar på grundläggande nivå 
förvisso har föreskrivna direktiv om etik och socialt ansvarstagande, men att lärosätena inte 
levde upp till dessa direktiv. Författaren bakom undersökningen argumenterar för att 
ekonomiutbildningarnas etiska innehåll gör att studenterna inte har tillräcklig kompetens när 
de examineras.37 Inom marknadsföringsdisciplinen har grundläggande kurslitteratur förvisso 
ofta etiska infallsvinklar, men detta gäller endast vissa delar inom marknadsföring (till 

                                                 
32 Crane & Matten (2007), s 21 
33 Crane & Matten (2007), s 23-28 
34 Rikhardsson et al. (2002), ”Sustainability Reporting on the Internet”, s 73-74. 
35 Master of Business Administration, det vill säga en utbildning som leder till en masterexamen inom 
företagsekonomi. 
36 Christensen et al. (2007), ”Ethics, CSR, and Sustainability Education in the Financial Times Top 50 Global 
Business Schools: Baseline Data and Future Research Directions”, s 347, 349, 366 
37 Nicholson et al. (2009), “Teaching Ethics and Social Responsibility: An Evaluation of Undergraduate 
Business Education at the Discipline Level”, s 215, 217 
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exempel segmentering) och det etiska perspektivet är sällan särskilt djupgående.38 Å andra 
sidan finns undersökningar som säger att även korta etikkurser ger individen långvariga etiska 
och moraliska kunskaper som överträffar kunskaperna bland individer som inte genomgått 
sådana kurser.39    
 
I Sverige har företagsetik tillkommit som forskningsområde under 2000-talet. Internationellt 
sett kom utvecklingen sent till Sverige och i länder som exempelvis USA har forskning 
bedrivits inom området under längre tid. Händelser som ytterligare ökade den uppmärksamhet 
som i USA gavs företagsetik var bland annat Watergate-skandalen 1973. I Europa växte 
forskningsområdet under 1980-talet och fick en annan inriktning än de etiska frågor som 
lyftes fram i USA. Europeiska akademiker fokuserade på företagens roll i samhället medan 
amerikansk forskning snarare tog sikte på etiska dilemman som individen i ett företag kan 
ställas inför.40 
 
Akademiska journaler om företagsetik har en central roll för ämnesområdets utveckling 
eftersom många teorier föds i dessa. Journalerna är dock inte väl integrerade med 
företagsvärlden eller utbildningar på grundläggande nivå. Journalerna är forum för avancerad 
diskussion och det är i den akademiska världen som dess artiklar har störst genomslagskraft. 
Inte lika många företagsledare tar del av den avancerade etiska diskussionen och således finns 
ett gap mellan den akademiska världen och företagsledarna. Det finns också ett gap mellan 
journalernas artiklar och studier på grundläggande nivå. Således finns behov av förbättring av 
relationerna mellan den akademiska världen, företagsvärlden och utbildningar på 
grundläggande nivå.41  

3.1.3 Etik bland företagen 

Enligt en undersökning från 1976 var förbättrat rykte den mest väntade positiva effekten av 
att företagen engagerade sig i ansvarsfullt företagande. I studien ingick höga chefer från 192 
av de vid tillfället största företagen och hela 97.4 % angav detta som en väntad positiv effekt. 
I övrigt väntade sig många respondenter att de sociala respektive ekonomiska system inom 
vilka företaget agerar ska stärkas (89 % respektive 74.3 %). Av de tillfrågade angav 36.6 % 
att investerare föredrar ett ansvarstagande företag (det näst minst angivna svaret av de 13 
svarsalternativen). De negativa effekter som respondenterna väntade sig var minskad 
lönsamhet på kort sikt (59.7 %), konflikt mellan finansiella och sociala mål (53.9 %) och 
ökade konsumentpriser (41.4 %). Var fjärde av cheferna väntade sig att det ansvarstagande 
arbetet skulle väcka ogillande bland aktieägarna.42 
 
En undersökning från 2008 visade att 72 % av de undersökta företagen formulerat etiska 
direktiv, men att många företag inte följde upp direktiven med handing. 38 % av företagen 
erkände att de etiska direktiven varken övervakas eller utvärderas. De ansvarsfrågor som 
företagen uppfattade som viktigast var skydd/säkerhet och informationshantering. Miljöfrågor 
hade vid tidpunkten inte högsta prioritet, men respondenterna ansåg att dessa frågor skulle 
komma att ta allt mer utrymme i deras ansvarstagande arbete i framtiden. I sitt miljöarbete 
fokuserade många företag på att minska den negativa effekten av sin verksamhet medan färre 
                                                 
38 Demoss & Nicholson (2005), “The Greening of Marketing: An Analysis of Introductory Textbooks”, s 345-
346 
39 Marnburg (2003), ”Educational impacts on academic business practitioner’s moral reasoning and behavior: 
effects of short courses in ethics or philosophy”, s 409-411  
40 Borglund et al. (2009), s 91-92 
41 Waddock (2006), “Forging a Path for Ethics and Business in Society”, s 334, 342-343 
42 Holmes (1976), “Executive Perceptions of Corporate Social Performance”, s 36-38 
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företag engagerade sig långsiktigt genom att exempelvis bygga in miljöaspekter i sina 
affärsstrategier. En annan ansvarsfråga som bedömdes få alltmer uppmärksamhet de 
kommande åren var en bra balans mellan arbete och fritid.43   
 
År 1991 lagstiftades i USA att företag med program för hantering av etiska frågor ges upp till 
95 % mindre böter än företag som saknar sådana program om företaget åläggs böter. Den nya 
lagstiftningen gjorde att många amerikanska företag under tidigt 1990-tal skapade etiska 
direktiv för sitt agerande och det ansvarsfulla företagandet tog således fart i USA kring denna 
period.44 Även i Sverige styrde lagstiftningen företagens agerande. Under slutet av 1990-talet 
lagstiftades att svenska företag utöver finansiell information även ska ge icke-finansiell 
information i sina årsredovisningar. Till detta återkommer vi i avsnitt ”3.4 
Årsredovisningslagens miljökrav”. 
 
Företag kommunicerar idag sitt ansvarstagande arbete i långt större utsträckning än vad de 
tidigare gjort. Många företag ger årligen ut återkommande rapporter om miljöarbete och 
socialt ansvarstagande. Vissa företag inkluderar både finansiella och etiska frågor i en och 
samma rapport medan andra företag publicerar rapporterna separat. Fram till slutet av 1990-
talet fokuserade företagen främst på miljöfrågor i sina etiska årsrapporter. År 2005 
adresserades fler ansvarsfrågor och 60 % av rapporterna tog sin utgångspunkt i ”the triple 
bottom line” (det vill säga miljö-, sociala och ekonomiska frågor).45 Detta år kommunicerade 
hälften av världens 250 största företag sitt ansvarstagande arbete i årligt återkommande 
rapporter. Tre år senare, det vill säga år 2008, hade denna siffra stigit till 84 %. Idag utgör det 
således mer regel än undantag att företag rapporterar sitt ansvarstagande arbete. Företag av 
nationell storlek ligger efter de internationella företagen i denna utveckling. Endast 45 % av 
de nationella företagen ger ut återkommande rapporter om sitt ansvarstagande arbete.46  

3.2 Intressentmodellen 

All kommunikation från ett företag distribueras med avsikten att någon ska läsa den och 
kommunikationens målgrupp är oftast en eller flera av företagets intressenter. I detta avsnitt 
presenteras vad en intressent är och den bakomliggande intressentmodellen. Detta eftersom en 
förståelse för intressentgrupper är viktig för att ta till sig senare delar av denna studie.  
 
Teorin bakom intressentmodellen för företag utvecklades av Edward Freeman under 1980-
talet. Fundamentet till teorin är enkel – den ser till alla grupper som företaget har någon typ av 
skyldighet till. Den inkluderar mer än bara företagets aktieägare och säger att ett företag bör ta 
i beaktning alla grupper som har ett intresse i företaget. Dessa grupper kallas 
intressentgrupper.47 Det finns många olika definitioner till begreppet intressent, men en av de 
mest använda är den som Freeman själv lade fram under 1980-talet: 
 
”En intressent är en organisation, en grupp eller en individ som kan påverka, eller blir 
påverkad av, organisationens strävan efter måluppfyllelse”48 
 

                                                 
43 Managing responsible business (2008), CIMA & Institute of Business Ethics, s 4, 7-10 
44 Borglund et al. (2009), s 92 
45 Kolk (2003), “Trends in sustainability reporting by the Fortune Global 500”, s 279-281, 286 
46 KPMG International Survey of Corporate Resoponsibility Reporting 2008, KPMG, s 4 
47 Crane och Matten (2007), s 57 
48 Freeman (1984), Strategic Management - A stakeholder approach, s 46 
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Detta är en bred begreppsdefinition där alla intressenter ges samma betydelse. Det är vanligt 
att företag delar upp intressenterna i primära och sekundära intressentgrupper. De primära 
intressenterna definieras som de som krävs för att företaget ska kunna fortsätta sin 
verksamhet. Utan de primära intressenterna skulle företagets överlevnad vara omöjlig. De 
sekundära intressenterna definieras som de som påverkar eller bli påverkade av företaget, men 
som inte krävs för att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet. Att lyckas balansera 
relationen till dessa intressenter har visat sig ha effekt på företags finansiella resultat.49 I figur 
3.1 nedan framgår den intressentmodell vi använder. 
 

 
Figur 3.2. Crane och Mattens intressentmodell (justerad)  
 
Denna modell inkluderar de mest relevanta intressenterna för ett företag: aktieägare, kunder, 
anställda, konkurrenter, leverantörer, myndigheter, intresseorganisationer och samhället. Alla 
intressenter har en relation till företaget som bygger på tvåvägskommunikation (det vill säga 
att båda parter har ett utbyte av relationen). Vilken bransch ett företag tillhör kan ha betydelse 
för vilka intressenter de har och respektive intressentgrupps betydelse. Ett företag i en hårt 
reglerad bransch har exempelvis myndigheter som en viktig intressentgrupp medan en 
underleverantör till ett stort företag som IKEA har kunder som viktigaste intressentgrupp.  
 
Varför är det då viktigt för ett företag att bry sig om sina intressenter, och inte bara driva 
verksamheten med vinstmaximering som enda mål och syfte? Till att börja med finns det 
legala faktorer att ta hänsyn till. Företag är ofta kontraktsbundna med kunder, leverantörer och 
anställda och dessa kontrakt måste följas. Därutöver finns lagar och förordningar utgivna av 
myndigheterna och samhället. Därmed har ett företag skyldigheter till en stor del av sina 
intressenter och företaget kan inte kringgå deras intressen. Vidare finns det även ett 
ekonomiskt perspektiv. Bland annat är en stor del av ägarna i ett börsnoterat bolag ägare 
endast i spekulativt syfte. Med detta menas att de köper och säljer aktier med målet att 
maximera vinsten kortsiktigt och är inte intresserade av företagets långsiktiga lönsamhet. De 
köper inte aktierna i syfte att vara ägare utan bryr sig främst om aktiepriset. Därmed kan sägas 
att intressenter som kunder och anställda är mer intresserade av den långsikta utvecklingen i 

                                                 
49 Sweeney & Coughlan (2008), ”Do different industries report Corporate Social Responsibility  
differently? An investigation through the lens of stakeholder theory”, s 114 
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bolaget än vad majoriteten av aktieägarna är.50 Efter att ha presenterat intressentmodellen  kan 
vi nu gå vidare till hur företag kommunicerar sitt ansvarsfulla företagande. 

3.3 Kommunikation av ansvarsfullt företagande 

Ansvarsfullt företagande är idag något som de flesta större företag säger sig arbeta med, och 
detta arbete kommuniceras ofta till företagets intressenter. Enligt en undersökning från 
Hallvarson & Halvarson har ca 75 % av Sveriges 100 största företag information om sitt 
etiska arbete i sin årsredovisning eller på sin hemsida.51 Många större företag publicerar även 
separata etiska rapporter vid sidan av sina årsredovisningar. Som tidigare nämnts är det 
vanligast med miljörapporter, men även sociala rapporter förekommer.   
 
Forskning visar att det bästa sättet att kommunicera sitt etiska arbete är genom 
årsredovisningar eller information på Internet, och inte genom stora 
marknadsföringskampanjer.52 Dagens företagsintressenter förväntar sig att företaget både 
engagerar sig i och kommunicerar ut sitt ansvarstagande arbete, och detta är en av 
anledningarna till att så många företag behandlar dessa frågor.53 Även media fungerar som en 
motor i denna fråga, då de ofta rapporterar om företag som är omoraliska i sitt handlande. 
Generellt kan sägas att dagens omgivning tvingar företagen att se över sitt sätt att genomföra 
affärer vilket ofta resulterar i någon form av ansvarstagande arbete.54 
 
Om ett företag agerar ansvarsfullt på ett genomtänkt och strategiskt sätt kan det ge synergier 
för hela företaget. Det kan fungera som en värdegrund i varumärket och dessutom indikera att 
företagets produkter håller hög kvalitet, eftersom många kunder använder ansvarstagande 
attribut som en kvalitetsindikator vid produktutvärdering.55 Maginan och Ferell föreslår tre 
olika strategier för att implementera etiskt arbete i kommunikationen med 
företagsintressenterna i syfte att få kunderna att identifiera sig med företagets värdegrunder. 
De tre strategierna är att inkludera bilder av ansvarsfullt företagande i 
kommunikationsmaterialet, att fokusera på aspekter som både företaget och att intressenterna 
anser vara viktiga samt stimulera intressenterna till att samverka med företaget i det 
ansvarstagande arbetet. Genom dessa strategier kan ett företag skapa bilden att värnar om 
intressenternas intressen, och därigenom visar företaget att de gynnar samhället i stort.56  
 
Företag använder många olika kanaler för marknadsföring av sitt ansvarstagande arbete, men 
årsredovisningen är det enda dokument som skickas direkt till den relativt starka 
intressentgruppen aktieägare. Årsredovisningen finns oftast tillgänglig på företagets hemsida, 
och är således lättillgänglig även för övriga företagsintressenter. Att använda 
årsredovisningen som kanal för den etiska kommunikationen har även andra fördelar. Bland 
annat måste all finansiell information i en årsredovisning vara korrekt då den granskas av 
företagets revisorer. När revisorerna intygar att den finansiella rapporteringen följer lagarna 

                                                 
50 Crane & Matten (2007), s 61 
51 Borglund et al. (2009), s 112 
52 Morsing och Schultz (2006), ”Corporate Social Responsibility Communication - stakeholder information, 
response and involvement strategies”, s 331 
53 Beckmann, Morsing & Reisch (2006) i Podnar (2008), ”Communicating Corporate Social Responsibility”, s 
76 
54 Podnar (2008) 
55 McWilliams, Siegel och Wright (2006), ”Corporate Social Responsibility - Strategic Implications”, s 4-5 
56 Maignan och Ferell (2004), ”Corporate Social Responsibility and Marketing - An Integrative Framework”, s 
14 
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säger de även att all annan information som finns tillgänglig i årsredovisningen är korrekt.57 
Med andra ord ges den etiska informationen i årsredovisningen en legitimitetsstämpel.  
 
Det finns dock en paradox för de företag som i stor utsträckning arbetar med ansvarstagande 
frågor. Forskning visar att de företag som engagerar sig mest i ansvarsfullt företagande också 
är de företag som får mest kritik, medan företag som inte engagerar sig lika mycket i dessa 
frågor klarar sig bättre. Detta kan bero på att journalister och intresseorganisationer motiveras 
att testa om de företag som utger sig för att vara ansvarstagande verkligen är det.58 Detta 
väcker frågan hur företag som agerar ansvarsfullt ska kommunicera arbetet utan att mötas av 
kritik. Med denna fråga i åtanke har Morsning, Schultz och Nielsen utvecklat en modell för 
hur etiskt arbete ska kommuniceras på bästa sätt. De anser att detta i första hand bör 
kommuniceras till en grupp av ”experter”, bestående av anställda, politiker, lokala 
myndigheter, journalister samt kritiska intressenter och intresseorganisationer. Därefter kan 
dessa experter, som förhoppningsvis anser att informationen är tillförlitlig, vidarebefordra 
informationen till kunderna och samhället i övrigt. Genom detta förfarande uppfattas 
informationen som mer pålitlig av kunderna och samhället eftersom den inte kommer direkt 
från företaget i fråga utan från någon som har tagit till sig informationen och betraktat den 
som trovärdig.59 Detta kan kallas en typ av ”word of mouth”-process där mer tilltro ges till 
experter och tillförlitliga personer än fallet är vid traditionell marknadsföring. En annan 
anledning kan vara att experterna lättare kan förstå företagets ansvarstagande arbete, då det 
kan vara komplicerat för någon utomstående att förstå. En expert som förmedlar ett företags 
etiska arbete fungerar som en effektiv kommunikationskanal för företaget. 

3.4 Årsredovisningslagens miljökrav 

År 1999 tillkom ett tillägg i Årsredovisningslagen som ställer krav på att vissa typer av icke-
finansiell information ska framgå av årsredovisningens förvaltningsberättelse. Därmed är 
företagens kommunikation av sitt ansvarsfulla företagande inte enbart en följd av självdrivna 
eller intressentdrivna orsaker, utan det vilar även ett juridiskt ansvar på företagen att 
kommunicera sin omvärldspåverkan i årsredovisningen. Av Årsredovisningslag (1995:1554) 
6 kap. Förvaltningsberättelse m.m. framgår i 1 § följande: 
 

”Utöver sådan information som skall lämnas enligt första-tredje styckena skall 
förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke-finansiella upplysningar som behövs 
för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta 
för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och 
personalfrågor. Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt miljöbalken skall alltid lämna upplysningar om 
verksamhetens påverkan på den yttre miljön.” 

 
Anledningen till detta tillägg i Årsredovisningslagen var att regeringen ville göra Sverige till 
en pådrivande kraft och ett föredöme för hållbar utveckling, där näringslivet ser till hela 
produktionskedjan från utvinning av naturresurser, via produktion, distribution och 
konsumtion till avfallshantering. Dessutom önskades att företagens agerande skulle göras 
transparant i syfte att underlätta intressenternas insyn. Utöver de lagmässiga krav som här 

                                                 
57 Sweeney och Coughlan (2008), ”Do different industries report Corporate Social Responsibility  
differently? - An investigation through the lens of stakeholder theory”, s 116 
58 Vallentin (2003) och Brown och Dacin (1997) i Morsing, Schultz och Nielsen (2008), ”The ‘Catch 22’ of 
communicating CSR: Findings from a Danish study”, s 97 
59 Morsing et al. (2008), s 105-107 
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nämnts har många företag frivilligt valt att publicera sitt miljöarbete i separata rapporter. 
Företagen har fritt spelutrymme i dessa rapporter eftersom de sällan granskas externt.60 

3.6 Sammanfattning 

Den teoretiska genomgången har visat hur ämnesområdet ansvarsfullt företagande växt fram 
under de senaste decennierna. Forskare och företag använder många olika begrepp i 
diskussionen kring ansvarsfullt företagande och många begreppsdefinitioner går in i varandra. 
Förekomsten av alla dessa begrepp visar hur komplext ansvarsfullt företagande är. Genom 
denna presentation av ämnesområdet har vi dock visat att utvecklingen gått framåt under 
senare år och att vissa begrepp fått fäste både inom forskningen och bland företagen. Vidare 
har vi visat vilka individer, grupper och organisationer som har intresse i ett företag, och hur 
de påverkar och påverkas av företaget. Företag har både direkt och indirekt påverkan på 
intressentgrupperna och adresserar en eller flera grupper i kommunikationen av det 
ansvarstagande arbetet. Därefter presenterades själva kommunikationen av ansvarsfullt 
företagande och vilka bakomliggande faktorer som påverkar denna kommunikation. 
Avslutningsvis presenterades det lagmässiga krav som vilar på företagen i utformningen av 
deras årsredovisningar, det vill säga den icke-finansiella information som jämte den 
finansiella informationen enligt lag ska framgå i årsredovisningarna. Med denna teoretiska 
genomgång som grund kan vi nu gå vidare med att i nästa kapitel beskriva uppsatsens 
metodologiska tillvägagångssätt. I nästföljande kapitel presenteras därefter studiens resultat.  

                                                 
60 Flening (1999), Årsredovisningslagens miljökrav, s 36-41 
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4. Metodik 
I detta avsnitt behandlas hur vi som författare lagt upp denna uppsats. Först presenterar vi 
hur våra tidigare kunskaper påverkat studien. Därefter beskriver vi hur vi utformat problemet 
och hur vi går till väga för att svara på det. Därefter går vi steg för steg igenom hur vi gått 
tillväga för att komma fram till framställningen som återfinns i nästa kapitel. 

4.1 Våra förkunskaper 

Så fort någon tar sig an en uppgift har individen med sig någon form av förkunskap in i 
processen. Denna förkunskap kan vara baserad på tidigare erfarenheter av liknande arbete 
eller förutfattade meningar om hur saker och ting är beskaffade. Detta brukar definieras som 
förförståelse och som forskare är det viktigt att vara medveten om förförståelsens påverkan 
för studien.61 Vårt mål i denna studie är att hålla ett så objektivt förhållningssätt som möjligt 
till våra studieobjekt och till studien som helhet, och för att läsaren ska kunna utvärdera hur 
vår förförståelse kan ha påverkat studiens resultat och utformning ska vi här redovisa vad vi 
anser vara relevant. 
 
Vi som har skrivit denna uppsats studerar vid Handelshögskolan på Umeå Universitet, där vi 
läser vår åttonde termin och har inriktat oss mot marknadsföring. En av oss har följt 
Civilekonomprogrammet medan den andra har studerat fristående kurser. Sedan C-nivå har vi 
läst samma kurser och vi skrev dessutom kandidatuppsatsen tillsammans. Vi hade 
grundläggande kunskaper om ansvarsfullt företagande vid uppsatsskrivandets början, då det 
dels behandlades vid kursen Marketing Ethics på C-nivå samt att vi arbetat på arbetsplatser 
där ansvarsfullt företagande behandlats. En av oss gjorde sin praktik på Folksam där ämnet är 
en integrerad del av verksamheten. Den andre har arbetat för Vattenfall som även de 
prioriterar hållbarhetsfrågor. Företaget har bland annat målsättningen att deras 
energiproduktion ska vara klimatneutral år 2050. Sammanfattat kan alltså sägas att vi hade en 
övergripande bild av vad ansvarsfullt företagande var när vi började med uppsatsen men ingen 
av oss hade några spetskunskaper inom ämnet. Därigenom hade vi en bild av vilka källor som 
skulle kunna vara relevanta att använda, såsom att Archie Caroll var en framstående forskare 
inom området. Dock har vi inte begränsats oss till de källor vi kände till på förhand utan har 
gått in ganska förutsättningslöst i sökandet efter teorier inom ämnet. 
 
Vi har, som tidigare nämnts, skrivit en C-uppsats tillsammans samt samarbetat med andra 
omfattande uppgifter inom ramen för vår utbildning. Därmed har vi sedan tidigare ett väl 
utvecklat samarbete. Detta kan både vara en fördel och en nackdel för denna studie. 
Fördelaktigt är att vi utvecklat en effektiv arbetsgång, och från vår tidigare uppsats har vi med 
oss lärdomar om hur en uppsats kan läggas upp. Våra erfarenheter kan också vara en nackdel 
eftersom det kan begränsa oss i hur vi väljer att angripa problemet. Det är enkelt för oss att gå 
i gamla hjulspår och sakna ett kritiskt perspektiv. Vi har varit medvetna om detta och försökt 
att hela tiden reflektera över vår arbetsmetod. I de fall vi ansett att vi kan nå bättre resultat 
genom alternativa tillvägagångssätt har vi försökt välja dessa metoder. Detta är en av 
anledningarna till att vi har valt en annorlunda form av datainsamlingsprocess, nämligen 
innehållsanalys. Vi hade ingen kunskap om detta arbetssätt sedan tidigare, men då vi ansåg att 
det var den bästa metoden för att besvara vår frågeställning har vi fått sätta oss in i hur en 
innehållsanalys genomförs.  

                                                 
 Johansson Lindfors (1993), Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, s 76-77 
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Vid uppsatsarbetets start hade vi till viss del den förutfattade meningen att ansvarsfullt 
företagande var något som företagen ägnar sig åt på grund av företagsintressenternas 
påtryckningar. Vi trodde att det ansvarsfulla företagandet, och kommunikationen av detta, 
berodde på att regering och allmänhet förväntar sig ansvarsfullhet i verksamhetsdriften. Med 
andra ord var vi inte helt övertygade om att företagen var genuina i sitt etiska arbete. Detta har 
vi, som en del av att vi har försökt vara objektiva, försökt att bortse från i vårt arbete. Vi anser 
att vi lyckats väl med detta, men troligen har vår förutfattade mening påverkat studien i någon 
omfattning. Hur stor denna påverkan varit är dock svårt att säga, och det är upp till läsaren att 
själv göra en bedömning av detta.  

4.2 Hur vi angriper problemet 

Inom den traditionella forskningen lyfts ofta fram två olika sätt att se på forskning och 
kunskapens utveckling, nämligen positivism och hermeneutik.62 Skillnaden mellan dessa 
synsätt är att hermeneutikerna hävdar att det inte finns någon verklig verklighet utan att allt är 
socialt konstruerat,63 medan en positivist säger att kunskapen är neutral och att verkligheten 
går att mäta genom objektiva data.64 Vi ser verkligheten som dels socialt konstruerad och dels 
som något som går att mäta. Själva arbetet med ansvarsfullt företagande är socialt konstruerat 
och inte naturligt givet. Att agera ansvarsfullt är något forskare och praktiker kommit på att 
företag bör göra eftersom företag påverkar miljön och de samhällen de verkar inom. Att 
företagen påverkar sin omgivning är givet av naturen. Det är däremot inte självklart att de ska 
bry sig om denna påverkan. Det är istället en socialt konstruerad verklighet som skapat detta 
krav på företagen. Problemet är komplext eftersom det är svårt att greppa vad en social 
konstruktion är. Vi ser det som att samhällsutvecklingen bidragit till att företagen belyser 
frågan om ansvarsfullt företagande. Därmed är ansvarstagandet konstruerat på grund av en 
samhällsförväntning och är därmed en social konstruktion. Vi kommer att titta på hur detta 
har påverkat företagens kommunikation under de senaste tio åren. På så sätt vill vi göra vår 
data mätbar. Vi vill helt enkelt kvantifiera vad som har hänt i kommunikationen. Det vi tittar 
på är den verklighet som företagen framställer i sin kommunikation. Samtidigt ger vi en 
beskrivning av vad som hänt i företagen under de senaste tio åren, det vill säga hur företagen 
rapporterar sitt ansvarstagande idag jämfört med för tio år sedan. Vi ser därmed en utveckling 
som är verklig och mätbar – den finns att beskåda i företagens rapporter. 
 
För att kunna konkretisera vårt problem har vi inlett med en teorigenomgång där tidigare 
forskning och studier behandlas. Som avslutning sammanfattar vi bilden av ansvarsfullt 
företagande för att sedan gå vidare till studien av företagens årsredovisningar. Att gå från teori 
till empiri på detta sätt brukar kallas för ett deduktivt angreppssätt.65 Vi angriper problemet 
utifrån företagens årsredovisningar och/eller separata rapporter, och ser till om och hur 
företagens presenterar sitt arbete med ansvarsfullt företagande och om dessa överensstämmer 
med existerande teori. Att använda just årsredovisningar och separata rapporter som 
kommunikationskanaler är relevant eftersom dessa aktivt distribueras till företagets 
intressenter samt är publikationer som företaget till fullo styr innehållet i. Mer om detta senare 
i kapitlet.  

                                                 
 Halvorsen (1992), Samhällsvetenskaplig metod, s 14 
 Johansson Lindfors (1993), s 39 
 Halvorsen (1992), s 14 
 Johansson Lindfors (1993), s 55 
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4.3 Hur vi ser på problemet 

När man undersöker ett problem har man automatiskt någon form av perspektiv, det vill säga 
ett sätt att se på problemet. Forskare kan med samma data, men med olika perspektiv, komma 
fram till olika slutsatser eftersom de väljer att fokusera på olika saker. Vilket perspektiv som 
används är ofta ett fritt val för en forskare.66 Då vi tidigare redogjort att vi avser att vara 
objektiva gentemot våra studieobjekt är det viktigt att visa hur vi har valt att se på problemet i 
denna uppsats. 
 
Vi klassificerar vårt perspektiv som ett forskarperspektiv, eftersom vi studerar 
årsredovisningarna i forskningsmässigt syfte och försöker skapa en objektiv bild av dess 
innehåll. Vi intresserar oss alltså inte om informationen är rätt och riktig, utan istället vad 
texten faktiskt innehåller. Vidare håller vi oss neutrala gentemot de företag vi undersöker, 
vilket är en förutsättning för att nå objektivitet. Vi är mer intresserade av företagen som grupp 
än av det enskilda företaget. Det faktum att vår primärdata (årsredovisningar och separata 
rapporter) är information som producerats av de undersökta företagen är positivt utifrån vår 
ambition att vara objektiva. Detta eftersom vi som forskare inte kan påverka studieobjekten 
genom specifika och vinklade frågor. Det blir på detta sätt enklare för oss att vara neutrala då 
primärdatan producerats utan vår egen inblandning. 

4.4 Hur vi undersöker problemet 

Vi har valt att använda oss av metoden innehållsanalys när vi går igenom årsredovisningarna 
för de tio största börsbolagen i Sverige. Denna metod innebär att systematiskt, kvantitativt och 
objektivt identifiera en texts innehåll. Vid en innehållsanalys upprättas ofta ett 
kategorischema, vilket tar sikte på vad som ska analyseras i den utvalda texten. För ändamålet 
används en checklista för att se om texten uppfyller utvalda kriterier.67 I vårt fall kommer vi 
först att kvantifiera innehållet i årsredovisningarna, det vill säga om det överhuvudtaget 
förekommer någon information om arbetet med ansvarsfullt företagande. Därefter analyserar 
vi innehållet i utifrån vilken eller vilka delar av de etiska dimensionerna som företagen säger 
sig arbeta med. För att kvantifiera och analysera innehållet i årsredovisningarna har vi 
upprättat ett schema som har använts vid genomgången av årsredovisningarna. Mer om detta 
kategorischema följer senare. 
  
Till viss del använder vi oss av det som brukar klassificeras som metodtriangulering. Detta då 
vi i innehållsanalysen parallellt använder ett kvalitativt och ett kvantitativt tillvägagångssätt.68 
Till viss del är vi endast intresserade av kvantiteten av ansvarsfullt företagande i 
årsredovisningarna, det vill säga om informationen förekommer eller inte. Detta gör studien 
kvantitativ. Samtidigt kommer vi att analysera innehållet utifrån vilka etiska aspekter som 
undersökningsenheterna säger sig arbeta med och hur de arbetar med dessa frågor. Vi 
försöker se vilken utveckling som skett i kommunikationen och söker genom de teorier vi har 
en förklaring till det skeende vi ser. Därmed är arbetet även av kvalitativ karaktär. Att 
använda dessa två metoder tillsammans anser vi skapa den bästa bilden av vårt problem, 
eftersom vi både vill se skillnaden i siffror (kvantitativt) och vad som egentligen 
kommuniceras (kvalitativt). Därmed har vi en parallell användning av kvalitativ och 
kvantitativ metod vid innehållsanalysen, och detta innebär att vår metod är att betrakta som en 
metodtriangulering. 

                                                 
66 Johannson Lindfors (1993), s 37-38 
67 Johansson Lindfors (1993), s 114 
68 Halvorsen (1992), s 92 
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4.5 Studiens undersökta företag 

Då vi har valt att enbart undersöka hur kommunikation av ansvarsfullt företagande har ändrats 
bland svenska företag, blev den första urvalsprocessen av undersökningsenheter enkel. För att 
gå vidare i vårt urval ansåg vi att undersökningsenheterna bör vara bland de största företagen i 
Sverige. Anledningarna till detta är fyra. Först och främst är det de större företagen som i 
första hand följer den samhällsutveckling som sker. Vidare är vår avsikt att se hur näringslivet 
i stort har ändrat sin kommunikation och därför bör ett urval göras som kan representera det 
svenska näringslivet, vilket innebär att de större företagen är att föredra då de genererar 
många arbetstillfällen samt leder utvecklingen för många mindre företag. Därutöver bör 
årsredovisningarna vara relativt omfattande. Detta är ytterligare en anledning till varför 
undersökningsenheterna bör vara stora företag. Dessa har utförliga årsredovisningar som 
distribueras både till ägare och till andra intressenter (såsom media och kunder). 
Avslutningsvis är det framförallt bolag som är verksamma internationellt som rapporterar sitt 
arbete med ansvarsfullt företagande.69 Detta ledde oss fram till att använda 
undersökningsenheter bestående av de tio största företagen i Sverige.  
 
Nästa problem blev då hur man definierar vilka tio företag som är Sveriges största. Vårt val 
föll på de tio företag med mest omsatta aktier på Stockholmsbörsen, där även dess börsvärde 
togs i beaktning. Anledningarna till detta var flera. Först och främst är ett företag som är 
noterat på Stockholmsbörsen under ständig bevakning från både medier och investerare. 
Företagens aktiekurser ändras kontinuerligt på grund av olika nyheter som når investerarna 
och mäklarna på börsen. Dessutom är företagen tvungna att dels ge ut kvartalsrapporter och 
dels vinstvarna om deras resultat kommer att avvika kraftigt från marknadens förväntningar. 
De företag som är noterade på Stockholmsbörsen går alltså att anse som de största och mest 
påpassade företagen i Sverige, och de har alla en väl utvecklad informationsgivning. Detta 
urvalsförfarande innebar dock att bolag som inte är börsnoterade exkluderades, även om de 
tillhör Sveriges största företag. Vi är emellertid av åsikten att då vi låter den oberoende källan 
börsmarknaden välja våra undersökningsenheter minimeras vår egen påverkan på urvalet, 
vilket gynnar vår ambition att hålla oss neutrala och objektiva gentemot studieobjekten.  
 
På Stockholmsbörsen finns det ett index vid namn OMXS30. Detta index är ett kapitalviktat 
index som mäter kursutvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på börsen, där varje bolags 
andel av indexet bestäms av dess aktuella börsvärde. En revidering av indexet görs två gånger 
per år. Då omviktas och/eller ändras urvalet av företag som ingår i indexet. Den aktuella 
indexlistan reviderades på den första handelsdagen i januari 2009.70 Detta index utgör vår 
urvalsram. De tio företag som utgör vårt urval hittar ni i tabell 4.1 på nästa sida, vilket är de 
bolag som har störst andel av indexet på OMXS30,71 vilket innebär att det är de bolag som har 
högst börsvärde. 
 

                                                 
69 Se avsnitt ”Etik bland företagen” i teorikapitlet 
70 OMX Stockholm 30, information hämtad från http://www.nasdaqomxnordic.com 
71 ABB är egentligen ett av de tio största bolagen, men av olika anledningar blev vi tvugna att exkludera dem 
från urvalet. De ersattes av Investor som var det elfte största bolaget. Anledningen till bortfallet av ABB kan ni 
läsa i ”Bortfall av undersökningsenheter”. ABB:s andel av indexet är 3.46 % i jämförelse med Investors 3.38 %. 



4. Metodik 

22 
 

 
Företag Andel av index 

Astra Zeneca 5.04 % 

Atlas Copco 3.56 % 

Ericsson 11.14 % 

Handelsbanken 4.89 % 

Hennes & Mauritz 14.16 % 

Investor 3.38 % 

Nordea 9.03 % 

Sandvik 3.69 % 

TeliaSonera 11.08 % 

Volvo 3.95 % 

Tabell 4.1. Undersökningsenheter och deras andel av index OMXS30.72 

 
Detta urval kan klassificeras som ett icke-sannolikhetsurval,73 då vi som författare har valt de 
undersökningsenheter vi tror är representativa för det svenska näringslivet. Denna bedömning 
bygger på ovanstående argumentation och vi anser att detta urval är lämpligt utifrån vår 
problemformulering. 

4.6 Undersökningsenheter 

De tio bolag som utgör vårt urval verkar i skilda branscher och på skilda marknader, vilket 
kommer ge undersökningen en god bredd. Här kommer vi kort gå igenom vilka branscher 
företagen agerar inom samt företagens primära marknader. 
 
Astra Zeneca är ett världsledande läkemedelsföretag som skapades 1999 efter en 
sammanslagning av svenska Astra och brittiska Zeneca. Företaget agerar på en global 
marknad. Nästa undersökningsenhet är Atlas Copco som är ett globalt industriföretag. 
Därefter har vi Ericsson som verkar inom telekommunikation och är en betydande aktör på 
den globala marknaden. Handelsbanken är en av de stora bankkoncernerna i Norden. Den 
största delen av verksamheten återfinns i Sverige, men företaget agerar även i övriga 
Skandinavien samt i Storbritannien. Hennes & Mauritz är ett detaljhandelsföretag i kläd- och 
konfektionsbranschen och har ca 1700 butiker i 34 länder. Investor är ett investmentbolag 
som kontrolleras av familjen Wallenberg och har större innehav i ibland annat Astra Zeneca, 
Atlas Copco och Ericsson. Nordea är nordens största bankkoncern och ägs till 20 % av den 
svenska staten och har verksamhet i 19 länder. Nordea skapades efter en sammanslagning av 
MeritaNordbanken, Unibank och Kreditkassen år 2000. Sandvik är en global industrikoncern 
som är verksamma i 130 länder världen över och är världsledande i många av sina 
produktområden. TeliaSonera är en nordisk telekomoperatör med verksamhet i Norden, 
Baltikum, Ryssland, Spanien samt en del före detta sovjetrepubliker. Bolaget bildades år 2002 
efter ett sammangående av svenska Telia och finska Sonera. Avslutningsvis är Volvo en av 

                                                 
72 Pressmeddelande OMX: “At last index reclassification on 2nd January” 
73 Johansson Lindfors (1993), s 95-96 
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världens ledande tillverkare inom transportbranschen. De producerar framförallt lastbilar och 
bussar.74 
 
En stor del av de undersökta bolagen verkar på den globala marknaden och det är egentligen 
bara Investor som inte har en stor del av sin verksamhet i andra länder än Sverige. I och med 
att många av bolagen är verksamma på världsmarknaden, och i många fall i länder som är 
mindre utvecklade än Sverige, är de bolag som mest troligt arbetar med ansvarsfullt 
företagande i någon form. Detta befäster vår åsikt att de utvalda bolagen kommer kunna ge 
oss en god bild av hur kommunikationen av etiskt företagande har förändrats över tiden. 

4.7 Val av undersökningsår 

Vi har valt att titta på årsredovisningarna för de utvalda bolagen för åren 1999 och 2008. 
Anledningen till att välja 1999 som referensår grundar sig i att vi tror att utvecklingen därefter 
kommer vara relativt stor. För tio år sedan var ansvarstagande inte lika ofta diskuterat. Med 
detta inte sagt att företagen inte ägnade sig åt ansvarsfullt företagande år 1999. Frågan är 
emellertid hur kommunikationen av detta arbete såg ut. En annan anledning till att vi väljer 
1999 som referensår är det tillägg som gjordes i årsredovisningslagen detta år, nämligen att 
företagen skulle inkludera icke-finansiell information om företaget som kan vara relevanta för 
att förstå företagets utveckling.75 De svenska börsbolagen blev därmed enligt lag tvungna att 
kommunicera sitt arbete med ansvarsfullt företagande. Därför bör sådan information 
återfinnas i årsredovisningarna från 1999, och utvecklingen av kommunikationen sedan dess 
blir än mer intressant att skåda eftersom de bygger på frivilliga incitament snarare än 
lagmässiga krav. Att vi väljer 2008 som undersökningsår beror på att det är den senaste 
årsredovisningen som företagen har gett ut. 
 
Samtliga bolag som ingår i urvalet tillhörde även de största företagen i Sverige år 1999 och vi 
anser att årsredovisningarna från de utvalda åren är jämförbara. Det vill säga att deras 
verksamhet var tillräckligt stor år 1999 vilket innebär att deras årsredovisning från samma år 
granskades av en stor del intressenter (såsom investerare och journalister).  
 
Några saker bör dock uppmärksammas i urvalet. År 1999 fanns inte Nordea i den form som 
företaget finns idag, vilket innebär att vi använt MeritaNordbankens årsredovisning från 1999. 
Detta då MeritaNordbanken utgjorde den största delen av nuvarande Nordea, samt att de var 
ett svenskt-finskt bolag till skillnad från Unibank som var danskt och Kreditkassen som var 
norskt. Vidare existerade inte heller TeliaSonera år 1999. Vi har istället valt att titta på Telias 
årsredovisning från 1999 eftersom de utgör den svenska delen av bolaget. Dock var Telia inte 
börsnoterade år 1999 och de var fortfarande fullständigt ägda av svenska staten. Vi har 
granskat dess årsredovisning från 1999 extra noga och är av åsikten att den inte skiljer sig 
väsentligt gentemot de börsnoterade bolagens redovisningar från samma år. Detta eftersom 
Telia var ett påpassat bolag år 1999 samt att de var på väg att börsintroduceras. Därmed anser 
vi att det faktum att de idag är Sveriges tredje största börsbolag tala för att inkludera dem i 
urvalet. Att exkludera dem skulle vara ett sämre alternativ än att inkludera dem. Det kan även 
nämnas att AstraZeneca bildades 1999, men de gav ut en gemensam årsredovisning för 
verksamhetsåret 1999, och därmed finns inga frågetecken avseende detta. 

                                                 
74 Informationen hämtad från respektive bolags årsredovisning för 2008 
75 Se teorikapitlet för mer information 
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4.8 Insamling av primärdata 

Insamlingen av primärdata gick relativt enkelt, då samtliga bolag hade information tillgänglig 
på sina respektive hemsidor. Vi har gått igenom samtliga bolags hemsidor grundligt för att 
säkerställa att vi inte missade relevant information, och årsredovisningarna för år 1999 och 
2008 har laddats ner till våra datorer för utskrift.  
 
Det faktum att en del av bolagen publicerar en separat rapport för sitt arbete med ansvarsfullt 
företagande blev föremål för diskussion, och vi bestämde oss för att inkludera dessa vid 
innehållsanalysen av respektive bolag. Även de separata rapporterna distribueras till bolagens 
intressenter och granskas av investerare och media. Därutöver är de också en årligt 
återkommande publikation, och kan räknas som en del av tillägget i årsredovisningslagen från 
år 1999. Det finns vidare en rättviseaspekt inblandad. För de bolag som redovisar en separat 
rapport är det naturligt att den etiska informationen i årsredovisningen är mindre till 
omfattningen, och att företaget istället hänvisar läsaren till den separata rapporten. Då inte 
samtliga bolag har en separat rapport om sitt arbete med ansvarsfullt företagande skulle de bli 
orättvisst att jämföra informationen dessa bolag ger i sin årsredovisning med de bolag som har 
en separat rapport. Så för att få en helhetsbild av kommunikationen borde även separata 
rapporter tas i beaktande. Av dessa anledningar valde vi att inkludera de separata rapporterna i 
vår innehållsanalys. Det faktum att vi drog gränsen vid separat rapport innebar att om ett 
bolag hänvisade läsaren vidare till företagets hemsida för mer information har detta inte tagits 
i beaktande. Anledningen är att en hemsida inte är en publikation som aktivt distribueras till 
företagets intressenter och därmed faller hemsidor utanför den ram vi avser att undersöka.  

4.9 Bortfall av undersökningsenhet 

Vi var dessvärre tvungna att exkludera ABB från urvalet, trots att företaget hade den tionde 
mest omsatta aktien på OMXS30. Anledningen var att det inte gick att få tag i all primärdata 
från företaget. På ABB:s hemsida fanns information att de publicerat en miljöredovisning för 
1999, men den fil som fanns att ladda ner i anslutning till denna information innehöll endast 
en begränsad del av rapporten. Filen innehöll endast 13 av rapportens 63 sidor. Därmed kunde 
vi inte ta till oss all information från ABB från 1999. Vi tog kontakt med ABB via telefon om 
detta, men de kunde inte hjälpa oss att få tag i den fullständiga filen inom rimlig tid. Efter att 
ha väntat i en vecka utan att få tillgång till rapporten valde vi att exkludera ABB från urvalet 
eftersom vi inte kunde ge en rättvisande bild av deras kommunikation. Istället inkluderades 
OMXS30:s elfte största företag i urvalet. Det företag var Investor. Skillnaden mellan ABB 
och Investor i enlighet med indexet är liten. ABB:s andel av indexet är 3.46 % medan 
Investors andel är 3.38 %.  

4.10 Utformning av kategorischema 

Som tidigare nämnts använder vi innehållsanalys vid datainsamlingen och till vår hjälp 
utformade vi ett kategorischema som användes vid genomgången av årsredovisningarna och 
de separata rapporterna. Grunden till innehållet i kategorischemat kommer från den 
teorigenomgång som vi tidigare har redogjort. Denna tillsammans med vår förkunskap om 
ansvarsfullt företagande gav oss en god bild av hur kategorischemat borde utformas. Vi 
bestämde oss för att schemat skulle utgå från TBL, det vill säga utifrån ekonomiska, 
miljömässiga och sociala frågor. Detta eftersom tidigare studier visar att den stor del av 
företagens rapportering utgår från denna referensram76. 
                                                 
76 Kolk (2003), “Trends in sustainability reporting by the Fortune Global 500”, s 279-281, 286 
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Efter att vi bestämt grunden till kategorischemat gick vi snabbt igenom en rapporter och 
årsredovisningar för att se vilka frågor de behandlade. Vi fick även viss inspiration av en 
tidigare magisteruppsats från Handelshögskolan i Umeå, där författarna gjorde en 
innehållsanalys av gruvbolags rapporter om ansvarsfullt företagande.77 Detta resulterade i det 
kategorischema som återfinns i Bilaga A. Målet med vår innehållsanalys är att få en 
översiktlig bild av vad företagen kommunicerar och vilka övergripande frågor som behandlas. 
Med detta i åtanke har kategorischemat utformats.  
 
Kategorischemat delades upp i sex delar. Första delen fokuserar på om företaget rapporterar 
ansvarsfullt företagande överhuvudtaget. Om de gör det, ser vi till hur och i vilken omfattning 
kommunikationen sker. Nästa del fokuserar på om företaget adresserar miljöfrågor i sin 
kommunikation. Om så är fallet följer mer specifika frågor avseende miljö, där vi tagit upp de 
vanligaste frågorna som företagen beskriver att de arbetar med inom miljöområdet. Dessa är 
bland annat om företaget behandlar klimatfrågor eller hur de påverkar naturresurser. Den 
tredje delen i kategorischemat behandlar de sociala frågorna kring ansvarsfullt företagande. 
Upplägget är detsamma som i föregående kategori. Bland annat behandlas hur företaget 
förhåller sig till barnarbete och om de har en uppförandekod. Den fjärde delen av 
kategorischemat behandlar ekonomiska frågor, och är upplagd på samma sätt som i de två 
föregående kategorierna. Exempel på frågor vi har inkluderat är om företaget behandlar hur 
deras verksamhet gör nytta för ekonomin i de områden där de verkar eller om de arbetar med 
ansvarsfullt ägande. Målet med dessa tre kategorier är att skapa en bild av vad företagen 
kommunicerar att de arbetar med avseende ansvarsfullt företagande. Den femte kategorin 
avser på vilket sätt företaget agerat ansvarsfullt: om de bidrar de till välgörenhet, om de 
kompenserar för sin omvärldspåverkan eller om de arbetar med förebyggande åtgärder. Sist i 
kategorischemat ser vi till om företaget kommunicerar om de anställda ges etisk utbildning 
och hur denna utbildning i så fall går till.  
 
Då de bolag vi undersöker verkar i skilda branscher innebär det att de kan adressera många 
skilda frågor i sin kommunikation. Det skulle vara i princip omöjligt att på förhand veta vilka 
frågor som specifika företag adresserar, och därför la vi till en ruta för kommentarer i varje 
del av kategorischemat. Detta så vi skulle kunna lägga till den information som företaget 
kommunicerade i sina rapporter, men som inte täcks av kategorischemat. Därmed ansåg vi att 
kategorischemat skulle skapa en övergripande bild av varje företags kommunikation av 
ansvarsfullt företagande. När vi ansåg att kategorischemat var komplett genomförde vi en 
pilotstudie på ABB:s årsredovisning och separata rapporter från 2008 för att se om något 
skulle ändras i mallen. Resultatet av pilotstudien var tillfredställande och endast små 
justeringar gjordes innan vi påbörjade den riktiga datainsamlingen. 
 
En nyckel till att denna studie ska anses som tillförlitlig ligger i hur vi utformat och använt 
kodningsschemat, det vill säga om vi mäter det vi avser att mäta och om studien således har 
hög validitet.78 För oss är det viktiga om vi utformat kodningsschemat på så sätt att det 
faktiskt mäter vad företagen skriver om sitt arbete med ansvarfullt företagande. En av de saker 
vi har gjort för att säkerställa validiteten är att gå igenom ABB:s årsredovisning från 2008. 
Efter detta tittade vi på kodningsschemat och rapporterna var för sig med kritiska ögon. Med 
andra ord såg vi till om ABB:s rapport säger samma sak som kodningsschemat kommit fram 
till att företaget arbetar med. Vi ansåg att svaret var ja, och således har vi mätt det vi avser att 
                                                 
77 Se Nordlander och Söderström (2007), Corporate Social Responsibility - En innehållsanalys av global 
gruvindustri 
78 Evjegård (1996), s 69-70 
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mäta. Andra åtgärder för att säkerställa validiteten är att vi har utgått från de teorier vi har 
behandlat samt att vi tittat på andra årsredovisningar och hur de har framställt denna fråga.  
 
Det faktum att vi har studerat företagens publikationer gör att vi uppnått hög validitet i vår 
studie. Detta eftersom vår problemformulering syftar till att just undersöka hur 
kommunikationen har utvecklats i årsredovisningar hos företagen, och då vi har tittat på dessa 
har vi använt data som är relevant för vår frågeställning. Detta tillsammans med att vi har 
utvärderat kodningsschemat gör att validiteten i studien är hög. Vi har mätt det vi avser att 
mäta. Detta innebär att vi kan gå vidare med hur vi har bearbetat data. 

4.11 Bearbetning av årsredovisningar 

Bearbetningen av publikationerna utformades genom att vi gick igenom bolag för bolag, med 
rapporten från 1999 först och därefter den från 2008.  Då vi är två författare av denna uppsats 
delade vi upp bolagen mellan oss för att göra bearbetningen effektivare. Således har den ena 
författaren tagit fem bolag och den andra har tagit de resterande fem. Indelningen skedde 
utifrån bokstavsordning av företagsnamnen. Bearbetningen har skett i två steg. Först har vi 
gått igenom varje rapport för att skapa en bild av innehållet, för att därefter gå igenom dem 
igen men nu med kodningsschemat till hands. Därmed minimerades risken att väsentliga delar 
missades, och varje kodningsschema ger en bra bild av varje rapport. När samtliga företag 
bearbetats satte vi oss båda och gick igenom alla kodningsscheman tillsammans. Detta för att 
säkerställa att vi hade uppfattat schemat på ett liknande sätt, och att kodningen således har 
gått till på ett likadant sätt av oss båda. Om några oklarheter uppstått har vi gått tillbaka till 
den aktuella rapporten, och därigenom har samtliga frågetecken rätats ut. Efter att vi 
säkerställt att alla bolag hade utvärderats på ett likadant sätt sammanfattades samtliga 
kodningsscheman i text, vilket därefter har använts i nästkommande kapitel.  
 
Tidsåtgången för genomgången av varje rapport har skiljt varierat beroende på omfattning av 
den etiska informationen. De mest omfattande rapporterna tog runt två timmar att gå igenom. 
För att minska risken att missa väsentliga delar i rapporterna har vi valt att arbeta med ett 
företag för att sedan ta en paus på någon timme. Därmed minskade risken för att trötthet 
skulle göra att vi skulle bli ouppmärksamma och missa saker, vilket är en risk vid 
innehållsanalyser.79  
 
Vi är medvetna om att dela upp arbetet sinsemellan kan uppfattas som att resultatet av vår 
studie inte blir lika tillförlitligt då läsaren kan tro att vi som författare har tolkat informationen 
på olika sätt. Vi har dock sammanställt samtliga kodningsscheman tillsammans. Detta innebär 
att vi kunnat se texten med fyra ögon istället för två, och om något verkat oklart har vi 
tillsammans gått tillbaka till originalkällan. Genom detta förfarande har vi snarare ökat 
tillförlitligheten på vår studie, då vi tillsammans har säkerställt att det som en av oss har 
uppfattat står i en text verkligen står där och inte något annat. 
 
För att bygga vidare på sanningskriterierna för denna uppsats ska vi nu titta på realabiliteten i 
det vi har gjort. Detta mått avser om resultatet av studien skulle bli detsamma om de 
genomfördes igen, det vill säga om resultatet av undersökningen är pålitligt.80 Vi är av åsikten 
att vår studie har hög reliabilitet eftersom kategorischemat har utformats utifrån tidigare 
forskning och från hur årsredovisningar och separata rapporter behandlar detta ämne. Vidare 

                                                 
79 Potter och Donnerstein (1999), ”Rethinking validity and reliability in content analysis”, s 266 
80 Halvorsen (1992), s 42 
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genomförde vi en pilotstudie, samt har gått igenom texterna minst två gånger för att 
säkerställa att vi har uppfattat texterna korrekt. Ovanstående resonemang tillsammans med vår 
beskrivning av hur vi har utformat kodningsschemat samt hur vi har bearbetat data får oss att 
tro att en studie som använder samma företag skulle komma fram till mer eller mindre samma 
sak, och således har vi en god realabilitet i vår studie. 

4.12 Kritik mot primärdata 

De årsredovisningar och separata rapporter som används i denna uppsats är samtliga 
producerade av det företag som publicerar dem. Detta betyder att rapporterna är framställda i 
syfte att visa upp företaget på ett positivt sätt. De undersökta företagen bestämmer till största 
del själva vad de vill inkludera i publikationerna och det är orimligt att denna information 
kommuniceras för att skapa en negativ bild av företaget. Därmed är det svårt att avgöra 
riktigheten i den information som är inkluderad. Dock ska man komma ihåg att en 
årsredovisning är granskad av företagets revisor och godkänd av densamme. Då mer eller 
mindre samtliga undersökningsenheter har information om sitt ansvarstagande arbete i 
årsredovisningen, innebär det även att denna information är godkänd av revisorn och således 
kan den räknas som rätt och riktig. 
 
Om företagen faktiskt arbetar med ansvarsfullt företagande på det sätt som de framställer i sin 
årsredovisning eller i sin separata rapport är ett ämne som går utanför denna studies ram. Vi 
undersöker hur kommunikationen har ändrats och inte huruvida den är korrekt. På vilket sätt 
företagen egentligen arbetar med dessa frågor idag jämfört med tio år sedan är inte relevant i 
detta sammanhang, utan endast vad de kommunicerar att det gör. Vi är medvetna om att 
informationen är framställd av en partisk källa (företaget i fråga) och att det inte är säkert att 
den uppfyller äkthetskravet.81 Men då vi undersöker vad denna partiska källa kommunicerar 
till omvärlden är det inget som påverkar vår studie. Det är inte äktheten som är det relevanta. 

4.13 Upplägg på framställningen av årsredovisningarna 

Nästa kapitel är en redovisning av vad innehållsanalyserna kommit fram till. Denna har först 
och främst lagts upp utifrån en tidsaspekt, vi börjar alltså med att gå igenom samtliga bolag 
för år 1999 och sedan samtliga bolag för år 2008. Genomgången av varje bolag är upplagd 
utifrån upplägget på kategoriseringsschemat, och vi adresserar direkt vilka frågor de har 
behandlat i sin kommunikation. Kategorischemats frågor framgår av Bilaga A. 

                                                 
81 Ejvegård (1996), Vetenskaplig metod, s 59-60 
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5. Årsredovisningarnas innehåll 
I denna empiriska del av uppsatsen presenteras hur företagen kommunicerar sitt 
ansvarstagande i sina årsredovisningar och separata rapporter. Först presenteras hur denna 
kommunikation såg ut år 1999 och därefter ser vi till hur motsvarande kommunikation såg ut 
år 2008.  

5.1 Årsredovisningarna 1999 

I sina årsredovisningar från 1999 skrev företagen endast ett fåtal sidor om ansvarsfullt 
företagande. Det mesta av denna kommunikation kretsade kring miljöfrågor medan sociala 
och ekonomiska aspekter generellt sett fick mindre utrymme. Ingen av de tio företagen som 
ingår i studien publicerade vid denna tidpunkt separata rapporter om det etiska arbetet. Nedan 
presenteras hur respektive företag kommunicerade sitt ansvarstagande i sina årsredovisningar. 

5.1.1 AstraZeneca 1999 

AstraZeneca skrev 1999 tre sidor om vad som gick under rubrikerna ”säkerhet, hälsa och 
miljön” samt ”människor och miljön”. Här förklarade företaget sina miljömässiga mål, 
direktiv och policys. Diskussionen fokuserade på miljöfrågor och främst adresserades 
användningen av naturresurser. Dessutom beskrevs företagets arbete med rening av vatten och 
mark. Däremot behandlades inte klimatfrågor, avfall och utsläpp eller påverkan på djurlivet. 
Företaget förklarade att de följer den svenska miljökoden (vilket är svensk lagstiftning för 
hållbar utveckling) i sitt miljöarbete. Sociala frågor fick mindre uppmärksamhet än 
miljöfrågor i årsredovisningen. AstraZeneca förklarade dock att de har en uppförandekod och 
diskuterade kortfattat sina anställdas rättigheter, arbetsmiljö, produktsäkerhet samt hur 
företagets verksamhet utvecklar de samhällen i vilka de verkar. Inga av kategorischemats 
övriga sociala delar adresserades.  
 
Sett till kategorischemats ekonomiska del kan konstateras att AstraZeneca beskrev sin 
verksamhet som värdeskapande genom att den motverkade exempelvis bröstcancer och 
främjade forskning, och att intressentgruppen kunder fick förbättrade livssituationer genom 
tillgången till läkemedel. Personal var den enda av övriga intressenter som adresserades i den 
etiska kommunikationen. Företaget försvarade de kostnader som ansvarsfullt företagande ger 
upphov till. Inga andra av kategorischemats ekonomiska delar behandlades. AstraZeneca 
bedrev sitt ansvarstagande arbete genom förebyggande arbete, kompensation för sin 
verksamhet och välgörenhet. De välgörande insatserna var den del som gavs mest utrymme av 
detta arbete. Företaget förklarade att de utbildar sin personal i etiska frågor genom lokala, 
nationella och globala program för alla medarbetare. Dessutom gavs information via 
intranätet. 

5.1.2 Atlas Copco 1999 

Atlas Copco skrev år 1999 två sidor om sitt ansvarstagande arbete. Rubrikerna för 
kommunikationen var ”miljön i fokus” samt tre produktspecifika rubriker om produkternas 
säkerhet och ergonomi. Dessutom gavs en historisk genomgång av det etiska arbete Atlas 
Copco gjort från 1950-talet och framåt. I denna genomgång nämns kortfattat att företaget 
bland annat arbetat med minimering av koldioxidutsläpp, hur de påverkar naturresurser och 
avfall/utsläpp. Den historiska genomgången antydde, trots årsredovisningens korta diskussion, 
att det ansvarstagande företagandet var väl implementerat inom Atlas Copco. Det mesta av 
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den etiska kommunikationen kretsar kring miljö och ergonomi, medan sociala och 
ekonomiska frågor ges mindre utrymme. Företaget hade vid denna tidpunkt påbörjat 
certifiering av sina största produktionsenheter till ISO 1400182 och avsåg att certifiera hela 
verksamheten under de kommande åren. Målsättningar för när denna process skulle vara 
färdig förklarades, men inga ytterligare miljömål eller direktiv gavs.  
 
De enda av kategorischemats sociala delar som adresserades var anställdas rättigheter, 
arbetsmiljön och produktsäkerhet. Just produktsäkerheten var den del av den etiska 
kommunikationen som gavs allra mest utrymme med ungefär två tredjedelar av den totala 
texten. Inte heller de ekonomiska delarna gavs någon större uppmärksamhet. Företaget 
förklarade att det etiska arbetet skapar konkurrensfördelar och intressentgrupperna kunder och 
leverantörer adresserades, men ingen av kategorischemats övriga ekonomiska delar 
behandlades. Det ansvarstagande företagandet skedde genom förebyggande arbete. Däremot 
framgick inte om Atlas Copco kompenserade för sin omvärldspåverkan eller gav någon form 
av välgörenhet. Det framgick inte heller huruvida företaget utbildade anställda i etiska frågor.  

5.1.3 Ericsson 1999 

Ericsson skrev en sjättedels sida om ansvarsfullt företagande i 1999 års redovisning. Rubriken 
för diskussionen var ”Miljöfrågor” och inte många av kategorischemats delar behandlades i 
denna kortfattade text. De enda miljödelar som behandlades var användningen av 
naturresurser och utsläpp i luft och vatten. Ingen av de sociala delarna behandlades 
(könsfördelningen bland anställda presenterades förvisso, men utan tillhörande diskussion). 
Inte heller någon av kategorischemats ekonomiska delar behandlades. Det framgick inte om 
Ericsson kompenserade för sin omvärldspåverkan eller om de gav resurser till välgörenhet. 
Däremot förklarade Ericsson att de nu producerade fler energisnåla produkter än vad de 
tidigare gjort.  

5.1.4 Handelsbanken 1999 

I sin årsredovisning beskrev Handelsbanken sitt ansvarstagande arbete på en knapp sida under 
rubriken ”Miljöarbete”. En stor del av denna text handlade om den organisatoriska 
miljöansvarsfördelningen i företaget, det vill säga hur miljöansvaret delegerades inom 
Handelsbanken. Företaget nämnde också att de utöver företagsekonomiska aspekter även tog 
hänsyn till miljöförhållanden vid kreditgivning till företag. I övrigt skrev företaget hur de 
minimerade sin naturresursanvändning och sin påverkan på miljön. Inga andra av 
kategorischemats miljödelar behandlades. Den enda av de sociala delarna som behandlades 
var hur företagsdriften utvecklade samhällen i vilka de verkade. Av kategorischemats 
ekonomiska delar nämndes endast att Handelsbanken ställde krav på intressentgruppen 
leverantörer och att kredittagande företag gärna skulle vara miljömässigt hållbara. Företaget 
beskrev inte huruvida de tog hänsyn till etiska aspekter i de företag i vilka de äger andelar. Av 
det etiska arbete som Handelsbanken kommunicerade nämndes förebyggande arbete, men 
varken kompensationer för sin omvärldspåverkan eller donationer till välgörenhet. Däremot 
förklarades att nyanställda gavs etisk utbildning och att detta även ägde rum i samband med 
finansieringsutbildningar.  

                                                 
82ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem som kan användas inom de flesta typer av 
industrier och organisationer. Den ingår i ISO 14000 serien som är en serie av olika standarder för att hjälpa 
företag att arbeta med systematiskt miljöarbete. Se http://www.sis.se för mer information. 
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5.1.5 Hennes & Mauritz 1999 

I H&M:s årsredovisning från 1999 behandlades deras ansvarstagande i tre separata kategorier 
med benämningarna ”Our social responsibilities”, ”Caring for our customers” och ”The 
environment”. Kommunikationen var på sammanlagt fem sidor. Här beskrev företaget 
framförallt hur de arbetade med sina leverantörer och hur de försökte påverka dessa att följa 
de mänskliga rättigheterna. Det var därmed de sociala frågorna som fick störst utrymme. 
Företaget hade en uppförandekod för sina leverantörer, där de tydligt förklarade att de 
förväntade sig att leverantörerna följde de mänskliga rättigheterna och inte tillät barnarbete. 
De krävde också säkra arbetsmiljöer hos leverantörerna, och förklarade att de med jämna 
mellanrum genomförde inspektioner för att kontrollera om riktlinjerna efterlevdes. Ingen 
klädproduktion skedde inom företaget och inget skrevs om de egna anställdas rättigheter. 
Vidare behandlade H&M också produktsäkerhet inom ramen för sociala frågor. De skrev även 
att de arbetade med utveckling i de länder där de verkade genom till exempel utbildningar, 
samt att de bidrog till utveckling i U-länder genom att skänka kläder till områden som 
drabbats av naturkatastrofer. 
 
Informationen om miljöfrågorna gavs inte särskilt mycket utrymme.  Företaget hade dock en 
miljöpolicy och behandlade det avfall som verksamheten gav upphov till samt hur de tog hand 
om detta avfall. Resterande av kategorischemats frågor berördes inte. Det fanns ingen egen 
sektion som behandlade ekonomiska frågor eller hur ekonomiska frågor påverkade det 
ansvarsfulla arbetet. Indirekt behandlades emellertid både kunder och leverantörer, och hur 
företagets arbete med ansvarsfullt företagande påverkade dessa intressenter. 

5.1.6 Investor 1999 

Investor behandlade år 1999 inte någon av kategorischemats delar i sin årsredovisning. 
Varken miljö-, sociala eller ekonomiska aspekter behandlades och ansvarsfullt företagande 
diskuterades varken under egen eller under annan rubrik i årsredovisningen. 

5.1.7 Nordea 1999 (MeritaNordbanken) 

Dåvarande MeritaNordbanken behandlade i sin årsredovisning från 1999 miljöfrågor på en 
sida. Företaget skrev att de trots att de är en bank, som traditionellt inte påverkar miljön i 
någon större utsträckning, var de medvetna om sin miljöpåverkan. De frågor som 
adresserades var hur de tog hand om det avfall verksamheten gav upphov till samt att de köpte 
grön el för att minska utsläppen av växthusgaser. De försökte även ha telefonkonferenser till 
så stor del som möjligt i syfte att minska utsläppen från resor och hade byggt ut möjligheterna 
till sådana konferenser på koncernens kontor. Under 1999 hade MeritaNordbanken 
introducerat en miljöpolicy och de var av åsikten att arbetet med miljöfrågor på sikt kunde ge 
kostnadsbesparingar till verksamheten. Som ett led i detta hade personalen i Finland under 
året fått utbildning i miljöfrågor. De skrev även att de gjorde en miljöanalys vid 
kreditprövningar som ett komplement till det traditionella kreditprövandet, och de arbetade 
med att utveckla dessa miljöanalyser ytterligare.  
 
Avseende de sociala frågorna adresserades personalens arbetsmiljö kort medan 
kategorischemats resterande delar inte togs upp. Ingen av kategorischemats ekonomiska delar 
behandlades. MeritaNordbanken förklarade att de under året hade marknadsfört sitt 
miljöarbete genom dels kampanjer och dels genom deltagande på seminarier och konferenser.  
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5.1.8 Sandvik 1999 

Sandvik använde i årsredovisning från 1999 två sidor att beskriva arbetet med miljöfrågor. De 
berättade att deras verksamhet följde alla lagar och förordningar samt redovisade vilka utsläpp 
de gett upphov till både från tillverkning och från transporter. De förklarade även att de 
använde gammalt skrot i sin ståltillverkning vilket minskade företagets miljöpåverkan. Vidare 
hade de en miljöpolicy som både behandlade anställdas arbetsmiljö och hur de själva skulle 
arbeta med miljöfrågor. Sandvik ville även att deras leverantörer till så stor del som möjligt 
skulle arbeta på ett miljömässigt sätt, och de avsåg att hjälpa till på den internationella arenan 
för att utveckla arbetet med miljöfrågor. De höll på att implementera miljöledningssystemet 
ISO 14001 i hela verksamheten och vissa enheter var redan certifierade. De beskrev även att 
deras produkter kunde göra kunderna mer miljövänliga. 
 
Av de sociala frågorna var det endast personalens arbetsmiljö som behandlades. Arbetsmiljön 
fanns med i Sandviks miljöpolicy. De ekonomiska frågorna behandlades inte, och företaget 
beskrev inte heller om de ansåg att miljöarbetet påverkade deras verksamhet positivt. De 
arbetade en del med kompensation för sin påverkan genom olika saneringsprojekt i anslutning 
till deras anläggningar som följd av tidigare utsläpp. De beskrev även hur de utvecklade sina 
fabriker för att minska fabrikernas utsläpp. Sandviks anställda uppmuntrades att omsätta 
miljöpolicyn i handling, men det fanns ingen beskrivning av hur detta gick till. 

5.1.9 TeliaSonera 1999 (Telia) 

I årsredovisningen för 1999 skriver Telia två sidor om sitt miljöarbete. Texten handlade om 
att Telia anser att telekommunikation var en av lösningarna på miljöproblemen i världen, då 
det är ett effektivt sätt att kommunicera på. I och med detta ansåg Telia att deras verksamhet 
var till gagn för lösningen på miljöproblemet. Därefter presenterade de på vilket sätt de 
arbetade med miljöfrågor och att deras kunder förväntade sig att Telia tog hänsyn till miljön. 
De behandlade även vilka utsläpp de gav upphov till, vilka framförallt kom från transporter 
och energiförbrukning. Telia hade även en miljöpolicy, och de bolag i koncernen som 
genererade en väsentlig miljöpåverkan hade speciella miljömål de var tvungna att följa. En 
del av deras anläggningar var certifierade enligt ISO 14001 och ISO 900183, men det var inget 
krav från koncernledningen. De använde begreppet hållbar utveckling samt begreppet ”Faktor 
10”, vilket betyder att hållbar utveckling uppnås när produktionen kan ske med högst en 
tiondel av de resurser som krävdes på startdatumet. De hade genomfört livscykelanalyser på 
ett antal produkter under 1999 samt gjort världens första miljödeklaration för IT-tjänster. 
 
De sociala frågorna behandlades inte i årsredovisningen och av de ekonomiska frågorna var 
det endast lite information om företagsintressenterna som togs upp. Telia förklarade att deras 
miljöarbete var en öppen process tillsammans med deras kunder, media, myndigheter och 
allmänheten. Ambitionen var att alla medarbetare skulle vara medvetna om företagets 
miljöpolicy, men hur detta gick till konkretiserades inte. 

5.1.10 Volvo 1999 

Volvo behandlade i sin årsredovisning från 1999 frågorna om ansvarsfullt företagande under 
två rubriker, dels ”Medarbetare” och dels ”Miljöarbete”. Omfattningen var totalt fyra sidor. 
Rörande miljöarbete handlade texten framförallt om att deras produkter genererade stora 

                                                 
83 ISO 9001 är en del av ISO 9000-serien, som är en internationell standard för ledningssystem inom kvalitet. 
För mer information se http://www.sis.se 
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utsläpp av växthusgaser och hur de arbetade med att minska dessa utsläpp genom forskning 
och utveckling. Förutom detta förklarade Volvo att en stor del av deras anläggningar var 
certifierade enligt ISO 14001 eller EMAS84, och att de ställde krav på sina större leverantörer 
och återförsäljare att certifiera sig enligt någon av dessa. Målet var att samtliga 
produktionsanläggningar skulle vara certifierade. Utöver detta hade Volvo gjort 
miljörevisioner av samtliga anläggningar, och i de fall sanering krävdes utförde Volvo denna. 
Vidare bedrev samtliga anläggningar sin verksamhet inom ramen för de lager och 
förordningar som fanns avseende miljöpåverkan. Under 1999 hade Volvo dessutom omarbetat 
hur de arbetade med miljöfrågor, och mer ansvar lades på de olika bolagen i koncernen. 
 
I sektionen som handlade om medarbetare behandlade de hur de arbetade med sin personal 
och att de strävade efter mångfald bland de anställda. Utöver detta skrev de inte något om de 
övriga sociala frågorna. De ekonomiska aspekterna berördes inte i denna årsredovisning. 

5.1.11 Sammanfattning av 1999 års årsredovisningar 

Generellt sett fick kommunikationen av ansvarsfullt företagande begränsat utrymme i 
företagens årsredovisningar för 1999. De flesta av företagen ägnade endast ett fåtal sidor till 
etiska frågor och till största del togs sikte på miljöfrågor. Diskussioner kring sociala och 
ekonomiska aspekter var sällsynta vid denna tidpunkt. Ett undantag var H&M, som främst tog 
sikte på sociala aspekter i sin kommunikation. Få företag följde någon särskild standard för 
rapportering eller något begrepp för inramning av kommunikationen. Inget av företagen 
publicerade fristående rapporter om sin omvärldspåverkan. 
 
Även om inget företag vid denna tidpunkt förde särskilt utvecklade eller omfattande 
diskussioner var vissa företags diskussion bredare och djupare än andra företagsdiskussioner. 
Några företag skrev flera sidor i sina årsredovisningar medan Investor lämnade ansvarsfullt 
företagande helt utan diskussion.  
 
Den kommunikation som avsåg miljöfrågor kretsade främst kring det utsläpp och avfall som 
företagen gav upphov till. Företagen presenterade sällan utsläppen och avfallen i siffror utan 
förklarade istället vilka åtgärder de vidtog för att minska dessa verksamhetseffekter. En annan 
miljöaspekt som ofta behandlades var användningen av naturresurser. Även här förklarades 
främst vad företagen gjorde för att minska användningen, medan utförliga presentationer av 
naturresursanvändningen var sällsynta. 
 
Sociala frågor behandlades endast i liten utsträckning i årsredovisningarna. Av de sociala 
frågor som ändå belystes var det främst arbetsmiljö och produktsäkerhet som diskuterades. 
Samhällsutveckling av verksamhetsorter och anställdas rättigheter diskuterades vardera av ett 
par företag. I övrigt belystes sociala frågor i mycket liten utsträckning. Den diskussion av 
sociala frågor som ändå förekom var sällan särskilt djupgående. Således kan konstateras att 
kommunikationen av dessa frågor varken täckte ett brett intervall av frågor eller utförligt 
diskuterade respektive fråga. 
 
Även kommunikationen av de ekonomiska frågorna var knapphändig. Här förekom än mindre 
diskussion än vad fallet var för sociala frågor. Företagen belyste det ansvarstagande arbetet ur 

                                                 
84 EMAS är EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. Den är baserad på ISO 14001 och är en 
typ av kommunikationsverktyg för organisationer som är certifierade enligt denna. Se http://www.emas.se för 
mer information 
 



5. Årsredovisningarnas innehåll 

33 
 

ett fåtal intressentgruppers perspektiv. Främst behandlades intressentgrupperna kunder och 
leverantörer. Även företagens personal adresserades till viss del. Många företag förklarade 
vilka krav de ställer på leverantörernas roll i det ansvarsfulla arbetet. Två företag gynnade 
även miljövänliga kunder. Detta var de två bankerna Handelsbanken och MeritaNordbanken, 
som förklarade att de utöver traditionella faktorer även beaktar miljöaspekter hos kunderna 
vid kreditgivning till företag. Den intressentgrupp som företagen främst adresserade var 
emellertid kunderna. Kundspecifika frågor som produktsäkerhet och ergonomi var relativt 
vanliga i kommunikationen av det ansvarstagande arbetet. En annan intressentgrupp som ofta 
stod föremål för diskussion var företagens leverantörer. Här handlade diskussionen för det 
mesta om vilka etiska krav företagen ställer på sina leverantörer. Företagens kommunikation 
riktades inte till leverantörerna, utan snarare förklarades företagets förhållningssätt till 
leverantörerna för en annan intressentgrupp. En tredje intressentgrupp som behandlades var 
aktieägarna. Här var diskussionen sällan särskilt djupgående och ofta konstaterades endast att 
ansvarsfullt företagande är värdeskapande ur lönsamhetssynpunkt. Företagens övriga 
intressentgrupper behandlades i mycket liten omfattning i 1999 års årsredovisningar. 
 
De flesta av företagen bedrev ansvarstagandet genom förebyggande åtgärder snarare än 
välgörenhet och kompensation för sin omvärldspåverkan. Vidare lämnade de flesta företagen 
frågan om etisk personalutbildning utan behandling, även om vissa företag förklarade på vilka 
sätt de utbildade anställda i dessa frågor. Några av företagen förklarade dock att personalen 
genomgick utbildningsprogram i olika aspekter av det etiska arbetet. 

5.2 Årsredovisningarna 2008 

År 2008 hade kommunikationen av företagens ansvarstagande växt och nu adresserades fler 
frågor än vad som gjordes tio år tidigare. Miljöfrågor utgjorde inte längre en lika dominant 
roll i kommunikationen och flera företag publicerade separata rapporter om sitt etiska arbete. 
Nedan följer presentationer av hur respektive företag kommunicerade sitt ansvarstagande i 
sina publikationer från 2008. 

5.2.1 AstraZeneca 2008 

I sin årsredovisning från 2008 presenterade företaget sitt ansvarstagande arbete på 2,5 sidor, 
vilket kompletterades med en separat miljöredovisning på 13 sidor. Företaget kallade sitt 
etiska arbete för ”Miljö – kunskap och engagemang” och rapporterade arbetet via GRI85 
(Global Reporting Initiative) och SHE86 (Safety, Health and Environment). Den separata 
miljörapporten har publicerats årligen sedan 2003 och på grund av denna rapport var 
kommunikationen i årsredovisningen kortfattad och sammanfattande. De två rapporterna 
sammantaget gav en grundlig presentation av AstraZenecas miljöarbete och de allra flesta av 
kategorischemats miljödelar behandlades. Företaget beskrev utförligt sina miljödirektiv, 
klimatarbete (vilket var ett prioriterat område), användningen av naturresurser och 

                                                 
85 GRI är ett globalt ramverk med principer för hur företag och organisationer kan rapportera sitt arbete med 
hållbarhet (ansvarsfullt företagande). De ger riktlinjer för vad som ska rapporteras samt vilka indikatorer man 
ska ta i beaktning. Den utgår från TBL, och är den mest använda standarden bland stora internationella 
organisationer. För närvarande är det över 1500 företag i 60 länder som rapporterar i enlighet med GRI. Mer 
information finns på http://www.globalreporting.org 
86 SHE är Världsbankens direktiv för rapportering av frågor inom miljö, hälsa och säkerhet. De är applicerbara 
för alla typer av företag och bör användas tillsammans med specfika riktlinjer för den bransch företaget är 
verksamt inom. För mer information se http://www.ifc.org 
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avfall/utsläpp, påverkan på djurlivet, hur företaget utvecklar sitt miljöarbete och företagets 
miljömål.  
 
Behandlingen av kategorischemats sociala delar är inte lika djupgående som miljödelarna. 
Den separata rapporten handlar endast om miljön och därmed lämnas sociala och ekonomiska 
aspekter utanför. De sociala delar som behandlades i årsredovisningen var anställdas 
rättigheter, jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter och produktsäkerhet. Dessutom gavs 
en särskilt djupgående diskussion om företagets engagemang för utveckling av U-länder. Av 
kategorischemats ekonomiska delar behandlades endast hur intressenterna påverkades av det 
etiska arbetet. De av AstraZenecas intressenter som adresserades var kunderna (som får 
förbättrad livskvalitet via tillgång till läkemedel) och leverantörerna (på vilka AstraZeneca 
ställer etiska krav). Inga av de övriga ekonomiska aspekterna behandlades. 
 
Det ansvarstagande arbetet hade skett via välgörenhet och förebyggande åtgärder. Företaget 
förklarade hur donationerna till välgörenhet fördelats mellan olika områden. Däremot 
framgick inte huruvida AstraZeneca kompenserade för sin omvärldspåverkan. Avseende de 
sociala och de ekonomiska frågorna kretsar mycket av företagets diskussion kring att möta 
krav, rekommendationer och lagar, men diskussionen går sällan djupare än så. Företaget 
ansåg att en stor del av de utsläpp de gav upphov till kom från transporter och gav därför 
anställda förarutbildningar i hur utsläppen kan minskas. Dessutom hade företaget allmänna 
initiativ och program för personalutbildning i etiska frågor. 

5.2.2 Atlas Copco 2008 

Atlas Copco gav i årsredovisningen en hållbarhetsredovisning på 18 sidor. Företaget 
publicerade mellan 2001-2002 separata hållbarhetsredovisningar, men detta är numera 
integrerat i den finansiella årsredovisningen. De använde begreppen hållbarhet, corporate 
citizenship, SHE, GRI och triple bottom line för att rama in sitt ansvarstagande arbete. 
Kommunikationen innehåller således många olika begrepp och infallsvinklar på det etiska 
arbetet. Företaget följde även flera olika etiska direktiv, nämligen FN:s allmänna förklaring av 
mänskliga rättigheter, Internationella Arbetsorganisationens förklaring om grundläggande 
principer och rättigheter på arbetsplatsen, FN:s Global Compact87 och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. De använder sig även av ISO 14001.  
 
I den miljömässiga kommunikationen täcktes samtliga av kategorischemats delar förutom 
företagets påverkan på djurlivet. Således behandlades miljödirektiv, miljöledningssystem, 
miljömål, klimatfrågor, naturresurser, och avfall/utsläpp. Företaget hade 2008 minskat 
fokuseringen på produktergonomiska frågor, även om dessa frågor fortfarande nämndes i 
kommunikationen. Även kategorischemats sociala delar täcktes i årsredovisningen. Atlas 
Copco presenterade sin uppförandekod, sina anställdas rättigheter, arbetsmiljö, mänskliga 
rättigheter, barnens rättigheter, jämställdhet, mångfald, produktsäkerhet, utveckling av U-
länder och verksamhetens utveckling av samhällen i vilka de verkar. Atlas Copco är ett av få 
företag som i sin årsredovisning behandlar konkurrens ur ett etiskt perspektiv. 
 
Liksom miljöfrågorna och de sociala frågorna ges ekonomiska aspekter stort utrymme i 
årsredovisningen. Många olika intressentgrupper adresserades i den etiska kommunikationen. 

                                                 
87 FN Global Compact är FN:s initativ till att få företag och organisationer att efterleva en hållbar och socialt 
ansvarstagande roll i samhället. Den bygger på tio principer inom områderna mänskliga rättigheter, 
arbetsförhållanden, miljö och anti-korruption. Se http://www.unglobalcompact.org för mer information 
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Företaget kommunicerade hur detta arbete relaterar till leverantörer, kunder, 
frivilligorganisationer, myndigheter, studenter, personal, aktieägare, affärspartners, samhället 
och miljön. De beskrevs även hur företagets verksamhet gynnar de samhällen i vilka de 
verkar. Det ansvarstagande arbetet bedrevs genom förebyggande arbete och välgörenhet. De 
välgörande ändamålen inkluderade katastrofområden, rent vatten, HIV och AIDS, barnens 
rättigheter, sjukdomar och utbildning. Utbildning av anställda skedde genom 
utbildningsmaterial, vägledning och särskild utbildning för chefer. Det nämndes även att 75 % 
av alla anställda genomgått utbildning i företagets uppförandekod och att det fanns en 
hjälplinje till vilken etiska överträdelser kunde rapporteras. 

5.2.3 Ericsson 2008 

Ericsson presenterade 2008 sitt ansvarstagande arbete på två sidor i årsredovisningen samt 35 
sidor i den separata rapporten ”Everyday actions that count”. Denna separata rapport 
publiceras varje år och behandlar både miljö-, sociala och ekonomiska aspekter. Ericsson 
använde CSR för kommunikationen av detta arbete. Av kategorischemats miljödelar var det 
endast företagets påverkan på djurlivet som inte behandlades i årsredovisningen och den 
separata rapporten medan samtliga övriga aspekter behandlades. Detta inkluderar direktiv, 
mål och policys, vilken miljöredovisning som användes, klimatfrågor, användning av 
naturresurser, avfall och utsläpp. Företaget använde sig av miljöledningssystemet ISO 14001 
och redovisade sitt arbete utifrån fem miljödirektiv (bland annat GRI, Global Compact och 
Business Leaders Initiative on Human Rights).  
 
Även i kommunikationen av sitt sociala arbete täckte Ericsson alla utom en av 
kategorischemats delar. Endast barnens rättigheter i samhället exkluderades, medan företaget 
behandlade sin uppförandekod, anställdas rättigheter och dess arbetsmiljö, mänskliga 
rättigheter, jämställdhet, mångfald, kulturella frågor, produktsäkerhet, hjälp till 
utvecklingsländer samt utveckling av samhällen i vilka Ericsson har verksamhet. Sociala 
aspekter med särskilt fokus var jämställdhet och utveckling av samhällen i vilka de verkar. 
Även kategorischemats ekonomiska aspekter diskuterades djupgående av Ericsson i de två 
rapporterna. Av denna diskussion kretsade mycket kring hur människor gynnas av tillgången 
till kommunikationsmedel. Företaget diskuterade även det etiska arbetet utifrån ett 
intressentperspektiv och förklarade att de deltar i FN:s mål att utrota fattigdomen i världen. 
Dessutom förklarades att det etiska arbetet skapar en konkurrensfördel för företaget och att 
anställda utbildades i etiskt agerande genom seminarier och uppföljningar. Det ansvarsfulla 
arbetet bedrevs via välgörenhet och förebyggande arbete.  

5.2.4 Handelsbanken 2008 

Handelsbanken gav inte ut någon separat rapport om sitt ansvarstagande arbete. Detta arbete 
kommunicerades istället på sex sidor under rubriken ”Etik och ansvarstagande” i 
årsredovisningen från 2008. Företaget använde sig inte av något särskilt begrepp i sin 
kommunikation. De förklarade att verksamheten ska vara hållbar ”så långt det är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt samt förenligt med bankens åtaganden” och mycket av den etiska 
diskussionen kretsade kring ekonomiska aspekter såsom motverkande av penningtvätt, 
ekonomisk brottslighet, mutor, insiderhandel och terrorism.  
 
Av kategorischemats miljödel behandlade Handelsbanken sina årligen upprättade 
miljödirektiv, deras användning av naturresurser samt deras miljöpolicy. De förklarade även 
att de följer Internationella Handelskammarens (ICC) ”Näringslivsprogram för varaktigt 
hållbar utveckling” samt UNEP:s ”Bankerna och miljön”. De sociala aspekter som 
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behandlades inkluderade anställdas rättigheter, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, 
jämställdhet, mångfald och Handelsbankens utveckling av samhällen där de har verksamhet. 
Av denna diskussion handlade mycket om arbetsplatsrelaterade frågor och mindre om frågor 
som rör människor utanför företaget. 
 
De ekonomiska aspekter som behandlades var verksamhetens ekonomiska konsekvenser i 
form av finansiering till företag och hushåll och att företaget är en nära och tillgänglig 
finansieringsrådgivare. Det ansvarstagande arbetet beskrevs som värdeskapande på så sätt att 
det inger förtroende bland kunder och därigenom stärker kundrelationen. Huruvida 
Handelsbanken beaktar etiska aspekter i sitt ägande av andra företag framgick inte av 
årsredovisningen. Inte heller framgick om anställda utbildas i ansvarsfullt agerande. Det 
ansvarsfulla arbetet bedrevs genom välgörenhet till ekonomisk forskning samt via 
förebyggande arbete.  

5.2.5 Hennes & Mauritz 2008 

I årsredovisningen från H&M år 2008 behandlades ansvarsfullt företagande både i den 
formella årsredovisningen och i en separat CSR-rapport. Informationen i årsredovisningen 
omfattade fem sidor medan den separata rapporten var på 129 sidor. Ungefär hälften av den 
separata rapporten bestod av tabeller. Företaget rapporterade i enlighet med GRI, och följde 
många etiska riktlinjer såsom FN Global Compact samt riktlinjer som var specifika för 
klädindustrin. Den separata rapporten har publicerats varje år sedan 2002 och H&M sa sig 
arbeta med alla tre aspekter av TBL. H&M förklarade att i och med att de verkar på den 
globala marknaden är det deras ansvar att agera etiskt. Rapporten och den information som 
inkluderades i årsredovisningen gav tillsammans en god bild över hur H&M arbetade med 
dessa frågor. 
 
Miljödiskussionen behandlade de flesta av kategorischemats frågor. De hade bland annat en 
policy för att minska sina koldioxidutsläpp, de använde endast päls från djur som slaktades för 
köttproduktion och de hade skrivit under ett initiativ om vattenanvändning. Fokus i arbetet 
med miljöfrågor låg hos distributionskedjan, transporter och hur de arbetade i sina butiker. 
Med dessa områden täckte de in det mesta av kategorischemats miljödelar. Den enda 
information som saknades var om de följer något miljöledningssystem som ISO 14001 eller 
liknande. 
 
H&M arbetade även mycket med sociala frågor där deras relation med sina leverantörer gavs 
stort utrymme. De hade en uppförandekod som leverantörerna var tvungna att följa. Denna 
behandlade frågor om mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsmiljö och mångfald. De hade 
även en tydlig produktpolicy som hindrar produkterna från att skada kunderna. Bland annat 
presenterade de en omfattande lista med kemikalier som var förbjudna i deras produkter. 
Företaget tog även upp hur de behandlade sina anställda och anställda uppmuntrades att arbeta 
i enlighet med uppförandekoden. De kommunicerade mycket kring utveckling av de 
samhällen de verkar i samt övriga U-länder. Företaget har ett nära samarbete med UNICEF 
och arbetade med dem på många platser i världen. 
 
Vidare förklarade H&M att en nyckel till framtida lönsamhet ligger i att arbeta med etiska 
frågor, men de  preciserade inte vad de menade med uttalandet. Detta räknas som att de även 
tar hänsyn till den ekonomiska aspekten av arbete med ansvarsfullt företagande. De förklarade 
att de kommunicerade mycket med sina intressenter, såsom investerare och 
intresseorganisationer, avseende ansvarstagande frågor och fick feedback kring vad 
intressenterna anser om arbetet. De skrev dock inget om hur deras verksamhet utvecklar 
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ekonomin i de samhällen de verkar. Företaget arbetade både med välgörenhet och 
förebyggande arbete. De gav kläder till katastrofområden och arbetade med utbildning och 
utveckling för leverantörernas personal. Samtliga nyanställda på H&M utbildades i dessa 
frågor  och viktig information kommunicerades kontinuerligt till de anställda. 

5.2.6 Investor 2008 

År 2008 kommunicerade Investor sitt ansvarstagande arbete på 1,5 sidor i årsredovisningen. 
De hade ingen separat rapport om detta arbete. Företaget använde CSR som ram för denna 
kommunikation och skrev att de har en lång tradition av att agera som ansvarsfullt företag och 
ägare. Detta trots att företaget tio år tidigare helt utelämnade ansvarsfullt företagande i 
årsredovisningen och som sagt endast skrev 1,5 sidor i årsredovisningen för 2008. Endast en 
av kategorischemats miljödelar adresserades. Det som nämndes var Investors miljöpolicy, 
nämligen att ”minimera miljöpåverkan genom att minska resursförbrukningen, återanvända 
och återvinna i den utsträckning det är möjligt”. Inga av de övriga miljöfrågorna behandlades, 
förutom att företaget konstaterade att deras miljöpåverkan inte var stor eftersom de hade 
mycket begränsad kontorsverksamhet på ett litet antal platser i världen. 
 
I årsredovisningen behandlades inte någon av kategorischemats sociala delar. Detta trots att 
företaget gav en definition av CSR som likställde begreppet med bland annat miljö, mänskliga 
rättigheter och arbetsmiljö. Av dessa tre områden behandlades endast miljö, medan de övriga 
lämnades utan diskussion. Diskussionen var även bristfällig avseende de ekonomiska 
aspekterna. Det enda som nämndes var att adressering av etiska frågor har kommersiell 
betydelse eftersom det ger företaget god långsiktig lönsamhet. Investor investerar i andra 
företag och därför väcks frågan om ansvarsfullt ägande. Företaget gick dock inte på djupet 
med denna fråga, utan förklarade endast att investeringsobjekt bland annat bedöms utifrån 
CSR-begreppet. Det ansvarstagande arbetet ägde rum genom välgörenhet till ung 
företagsamhet, hjälp till människor att starta och utveckla företag, socialt entreprenörskap på 
högskolenivå samt konstpedagogiska projekt för gymnasieungdomar. Det framgick inte om 
företaget ägnade resurser åt förebyggande åtgärder eller om de kompenserade för sin 
omvärldspåverkan.  Inte heller framgick om företaget utbildade sina anställda i etiskt 
agerande. 

5.2.7 Nordea 2008 

Nordea hade både etisk information i sin årsredovisning från 2008 samt i en separat rapport. 
Informationen omfattade två sidor i årsredovisningen medan den separata rapporten var på 28 
sidor. Enligt Nordea hade de arbetat med dessa frågor sedan 2002, men detta var första 
gången de publicerade en separat rapport om sitt ansvarstagande. Detta berodde dels på att de 
hade omarbetat strategin för sitt etiska arbete under 2008 och dels på att den svenska 
regeringen (som är Nordeas största ägare) lagt krav på alla statliga bolag att rapportera 
specifikt om icke-finansiell information. Nordea har publicerat en miljöredovisning varje år 
sedan 2003, men detta var alltså den första rapporten som omfattade alla delar av ansvarsfullt 
företagande. Nordea följde GRI i sin rapportering samt de riktlinjer den svenska regeringen 
lagt på de statliga bolagen. Företaget hade även skrivit under FN:s Global Compact och följde 
en särskild mall för hur finansiella företag närmar sig ansvarstagande frågor.  
 
Avseende miljöfrågorna behandlade Nordea de flesta delarna grundligt. De hade en 
övergripande strategi som kallades ”Nordea Ecological Footprint” som angav riktlinjerna för 
arbetet. De behandlade bland annat vilka utsläpp de gav upphov till och utsläppens storlek, 
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hur de tog hand om avfall, att de försökte minimera sin pappersanvändning samt att de 
minskat kontorsytorna för att effektivisera energianvändningen. 
 
Avseende de sociala frågorna behandlade Nordea nästan uteslutande deras egna anställdas 
rättigheter och hur de strävade efter att vara en uppskattad arbetsgivare. Frågor som 
jämställdhet och mångfald behandlades mycket kortfattat, förutom att de ville öka andelen 
kvinnliga chefer i företaget. Förvisso hade företaget skrivit under FN Global Compact, men 
utöver detta behandlades inte frågor som mänskliga rättigheter. De hade en uppförandekod 
och arbetade en del med att utveckla de samhällen i vilka de verkade. Bland annat gav de ut 
mikrolån till entreprenörer i Danmark. 
 
Avseende kategorischemats ekonomiska frågor förde Nordea kontinuerligt dialoger med 
samtliga intressenter och de presenterade på vilka sätt de kommunicerade med dessa. Däremot 
fanns ingen information om vad intressenterna tjänar på Nordeas ansvarstagande. Företaget 
arbetade en del med ansvarsfullt ägande genom att de försökte påverka de företag de 
investerade i att arbeta på ett etiskt sätt. Om de företag som arbetade oetiskt ej förbättrade sig 
lämnade Nordea sitt engagemang i dessa företag. Det fanns ingen information om hur de 
anställda utbildades i ansvarsfullt företagande och inte heller behandlades om företaget 
arbetade med välgörenhet eller liknande. 

5.2.8 Sandvik 2008 

I Sandviks årsredovisning fanns ett eget avsnitt som hette ”Hållbarhetsredovisning”. 
Dessutom fanns en del information inbäddat i två andra avsnitt (”Riskhantering” och ”Icke-
finansiell information”). Själva hållbarhetsredovisningen omfattade 12 sidor och publicerades 
även som en separat rapport, men med samma innehåll som den i årsredovisningen. Så gjorde 
företaget även år 2006 och 2007. De följde GRI i rapporteringen av sitt arbete, och den 
granskades utifrån FAR SRS (FAR:s förslag till standard av bestyrkande av 
hållbarhetsredovisning) och de hade av FAR även fått pris för bästa hållbarhetsredovisning av 
börsnoterade bolag. 
 
Avsnittet som behandlade miljön inkluderade mer eller mindre samtliga frågor. De flesta 
produktionsenheter var certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och samtliga 
anläggningar följde de lagar och förordningar som fanns. De beskriver även hur de påverkade 
naturresurser, bland annat hur de arbetade med att återanvända vatten i sina fabriker. Sandvik 
skrev även att deras intressenter förväntade sig att de ska informera mer om hur de minskar 
sin miljöpåverkan genom utsläpp, och det är något som de ska prioritera. De gick grundligt 
igenom vilka utsläpp de gav upphov till, men de redovisade inga specifika mål för minskning 
av dessa. I anslutning till vissa fabriker fanns det en stark biologisk mångfald, och enligt 
Sandvik var det något de arbetade mycket för att bevara. Företaget redovisade även sin 
miljöpolicy.  
 
Arbetet med de sociala frågorna gick de även ganska grundligt igenom. De flesta 
anläggningar var bland annat certifierade enligt OHSAS 1800188. Det fanns mycket 
information om hur de arbetade med att minska olycksfallen på deras anläggningar, och de 
hade speficika mål för att minska olyckorna och öka de anställdas hälsa. De hade även en 
policy för produktsäkerhet. Vidare skrev Sandvik att de vill öka antal kvinnor i verksamheten 

                                                 
88 OHSAS 18001 är ett ledningssytem som syftar till att förbättra arbetsmiljön på en arbetsplats. Mer 
information finns på http://www.sis.se 
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och att de tycker det är viktigt att alla blir behandlade på ett korrekt sätt, oavsett kön, hudfärg 
eller etnicitet. Då de är verksamma i många länder som har problem med HIV/AIDS var detta 
ett prioriterat område, och de arbetade med utbildning och behandling av både de anställda 
och andra som är bosatta i de regioner de är verksamma. 
 
Av de ekonomiska frågorna behandlade Sandvik hur deras kostnader och intäkter har 
fördelats på de olika intressenterna, samt att de kontinuerligt förde en dialog med sina ägare 
om det ansvarstagande arbetet. De arbetade en del med kompensationsåtgärder genom bland 
annat saneringar kring anläggningar som tidigare orsakat utsläpp. De hade som mål att 
samtliga anställda skulle vara utbildade i deras uppförandekod. Vid slutet av 2008 hade 80 % 
av alla anställda fått denna utbildning. 

5.2.9 TeliaSonera 2008 

TeliaSonera ägnade fyra sidor av sin årsredovisning till ansvarsfullt företagande. De 
publicerade även separat rapport på 73 sidor. Denna rapport har publicerats varje år sedan 
2004. De följde riktlinjerna för GRI och hade skrivit under FN Global Compact och OECD :s 
riktlinjer för multinationella företag.  
 
I miljödelen av deras redovisning fokuserade TeliaSonera mycket på de utsläpp de orsakade. 
De hade en särskild klimatrapport och arbetade med att minska sina resor och 
energianvändning. De hade även specifika mål som de försökte uppnå avseende 
koldioxidutsläpp. Många av TeliaSoneras bolag var certifierade enligt ISO 14001 eller ISO 
9001. I allmänhet ansåg inte TeliaSonera att de påverkade miljön i särskilt stor utsträckning, 
men de försökte ändå minska sin påverkan till så stor del som möjligt. De hade en miljöpolicy 
och försökte påverka sina leverantörer och samarbetspartners att agera på ett så miljömässigt 
sätt som möjligt. 
 
Bland de sociala frågorna ägnades mycket kommunikation till hur TeliaSonera behandlade 
anställda på ett korrekt sätt och att inga mänskliga rättigheter fick rubbas. De behandlade även 
mångfald och jämställdhet och att de genom sina produkter försökte förhindra att barn for illa 
(bland annat genom aktivt arbete mot barnpornografiska sidor på Internet). De arbetade med 
olika projekt i de områden där de verkar, som exempelvis en kampanj mot korruption. 
TeliaSonera ansåg också att de genom telekommunikation ökar levnadsstandarden i de 
områden de verkar. Avseende de ekonomiska frågorna förklarade företaget att deras närvaro 
även påverkade ekonomin positivt i verksamhetsländerna, framförallt tillväxtländerna, då de 
bygger upp en bättre infrastruktur. De pratade även om hur deras intressenter och ägare 
påverkades av deras verksamhet och hur de kommunicerade sitt arbete med ansvarsfullt 
företagande till dessa. TeliaSonera arbetade en del med välgörenhet och förebyggande 
åtgärder mot saker deras produkter kunde åstadkomma, såsom anti-mobbnings kampanjer på 
internet. De hade som målsättning att alla anställda ska utbildas i ansvarsfullt företagande 
under de nästkommande åren. I slutet av 2008 hade en liten del av de anställda fått sådan 
utbildning. 

5.2.10 Volvo 2008 

I Volvos årsredovisning kommunicerade de fyra sidor om ansvarsfullt företagande. De 
publicerade även en separat etisk rapport. Volvo hade gett ut en separat rapport sedan 2007. 
Deras rapportering följde GRI-standarden, och de ansåg att samtliga tre delar av TBL var 
viktiga och således var alla delar integrerade i den separata rapporten. De var även ett av de 
första företagen i världen som skrev under FN:s Global Compact.  
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De flesta av kategorischemats miljöfrågor behandlades av Volvo. De kommunicerade mycket 
kring sin medvetenhet om produkternas klimatpåverkan och hur de i sin produktutveckling 
försökte minska denna påverkan. De hade även specifika mål för utsläppsminskning från 
produktionen och behandlade även sin vattenanvändning. Volvo agerade utifrån FN:s mål att 
halvera koldioxidutsläppen till år 2050. Denna målsättning var implementerad i företagets 
produktutveckling. En stor del av produktionsenheterna var certifierade enligt antingen ISO 
14001 eller EMAS och de uppmuntrade sina leverantörer att certifiera sina verksamheter.  
 
Volvo behandlade en stor del av kategorischemats sociala frågor. De hade en uppförandekod 
som de noggrant följde. Dessutom var arbetsmiljön viktig för Volvo och de ägnade resurser 
till att motverka barnarbete. De ansåg att mångfald inom företaget är viktigt, då det kan öka 
företagets konkurrenskraft på lokala marknader genom den kunskap som olika kulturer kan ge 
företaget. Volvo bekämpade HIV/AIDS bland anställda i Sydafrika och planerade att även 
göra detta för de anställdas familjer. De bekämpade korruption på de marknader som är 
speciellt utsatta för problemet. Volvo påpekade även vikten av att de gör säkra produkter som 
uppskattas av allmänheten.  
 
Volvo var av åsikten att det är viktigt att skapa ett värde för kunderna, då detta generar ett 
värde för företaget. Och arbetet med ansvarsfullt företagande är något som öker värdet för 
kunderna, och då också för företaget. Därmed täckte de in hur deras ansvarstagande 
påverkade kunderna och ägarna. De påpekade även vikten av att deras verksamhet var 
lönsam, då det annars skulle vara svårt att arbeta med frågor kring ansvarsfullt företagande. 
Dessutom fungerade deras verksamhet som utveckling i de samhällen där de verkar, då de 
genererar arbetstillfällen och skatteintäkter. De arbetade även en del med kompensation för 
sin påverkan genom sanering av mark runt fabriker som genererat skadliga utsläpp. Deras 
utveckling av bränslesnålare bilar och produkter var exempel på förebyggande arbete. 
Personalen i Volvo har tillgång till en webbaserad utbildningsplattform för etiska frågor och 
cirka en femtedel av de anställda hade i slutet av år 2008 genomfört denna utbildning. Målet 
var att samtliga anställda ska ha genomgått denna utbildning inom något år. 

5.2.11 Sammanfattning av 2008 års årsredovisningar 

I årsredovisningarna från 2008 adresserade företagen fler ansvarstagande frågor än vad de 
gjorde 1999. Dessutom var diskussionen i 2008 års årsredovisningar utförligare och mer 
argumenterande än vad fallet var tio år tidigare. Företagen ägnade långt större utrymme till 
ansvarsfullt agerande än vad de gjorde år 1999. I vissa fall hade mängden kommunikation i 
årsredovisningarna ökat särskilt mycket eftersom en del företag lyft ut denna kommunikation 
till en separat rapport. Sammantaget för årsredovisningarna och de separata rapporterna hade 
dock mängden kommunikation ökat mycket. 
 
Det utrymme som gavs miljöfrågor, sociala frågor respektive ekonomiska frågor hade 
omfördelats till denna tidpunkt. Nu hade kommunikationen av miljöfrågor inte en lika 
dominant roll gentemot sociala och ekonomiska frågor, utan kommunikationen av de 
sistnämnda frågorna var nu både bredare och djupare. En särskild miljöfråga hade klättrat på 
företagens agendor och var mer framträdande 2008 än 1999, nämligen klimatfrågan. En 
skillnad mellan 1999 och 2008 är att företagen gått från en knapphändig begrepps- och 
standardanvändning till att parallellt använda flera olika begrepp och rapporteringsstandarder.  
 
Miljöfrågorna spelade fortfarande en central roll i företagens etiska kommunikation även om 
dess betydelse relativt sociala och ekonomiska frågor hade minskat. Nu tog många företag 
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särskilt sikte på klimatfrågan och förklarade vad de gjorde för att motverka sin påverkan på 
klimatet. Därutöver diskuterade många företag de flesta av kategorischemats miljödelar. Få 
företag adresserade endast någon eller några enstaka av miljöfrågorna.  
 
Det fokus som lades på sociala frågor varierade bland företagen. Några företag adresserade 
endast ett fåtal sociala frågor medan andra företag diskuterade nästan alla av frågorna. Vissa 
företag såg endast till sociala aspekter inom företaget och utelämnade helt frågor som rörde 
människor utanför företaget. Det utrymme som gavs sociala frågor hade dock ökat relativt 
årsredovisningarna från 1999. Även fokuseringen på ekonomiska frågor varierade. Här kan 
konstateras att en del företag nu såg till fler intressentgrupper än vad de gjorde 1999, men 
intressentgrupperna kunder och leverantörer var alltjämt de grupper som diskuterades mest.  
 
År 2008 utgjordes företagens ansvarstagande arbete främst av förebyggande åtgärder och 
donationer till välgörande ändamål. Företag som kompenserade för sin omvärldspåverkan var 
sällsynta. Det var vanligt att företag genom olika former av utbildningsprogram utbildade sina 
anställda i etiskt agerande. Några av företagen kommenterade dock inte om eller hur 
utbildning av personal ägde rum i dessa frågor. 
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6. Analys 
I denna del av uppsatsen analyserar vi vad den empiriska undersökningen visat och hur detta 
är kopplat till de teorier som tidigare presenterats. Analysen är i ett första skede uppdelad 
utifrån de tre delarna av ansvarsfullt företagande (det vill säga miljöfrågor, sociala frågor 
och ekonomiska frågor). Därefter diskuteras utvecklingen av kommunikationen mer generellt. 

6.1 Miljöfrågornas utveckling 

I vår undersökning är det miljöfrågorna som utvecklats minst i kommunikationen. Samtliga 
företag förutom Investor adresserade miljö i sin årsredovisning från 1999 och alla bolag 
adresserade frågorna 2008. Dock har diskussionens omfattning och vilka frågor som 
behandlas utökats till 2008.  
 
De företag som framförallt behandlade sin miljöpåverkan 1999 är de företag som arbetar med 
industritillverkning, såsom Atlas Copco, Volvo och Sandvik. Anledningen är troligtvis att 
deras verksamhet påverkar miljön i större utsträckning än de andra företagen. Därmed ställdes 
1999 högre miljökrav på dem än på företagen i andra branscher, då samhället i stort var mer 
inriktat på miljöfrågorna än de andra etiska frågorna vid denna tidsperiod. Därmed kan vi se 
vad Carroll redan 1979 konstaterade, nämligen att det ställs högre miljökrav på företag i 
branscher med väsentlig miljöpåverkan, och således är det naturligt att de kommunicerar 
detta.89 Dessa företag kommunicerar även att deras verksamhet följer de miljölagar och 
förordningar som gäller för deras anläggningar, och detta kan vara ett resultat av tillägget i 
årsredovisningslagen från 1999. Tillägget lyder ”Företag som bedriver verksamhet som är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken skall alltid lämna upplysningar om 
verksamhetens påverkan på den yttre miljön”.90 Detta kan vara anledningen till att vi finner 
denna information hos just dessa företag. 
 
I årsredovisningarna från 2008 har utvecklingen av kommunikationen av miljöfrågor 
inneburit att fler frågor än tidigare behandlas. Om fokus tidigare låg på vilka utsläpp 
verksamheten gav upphov till så presenterade företagen nu en mer sammanhållande bild av 
sitt miljöarbete. Bland annat hade samtliga bolag nu en miljöpolicy, vilket inte var fallet 1999. 
Vidare hade klimatfrågan tagit plats i kommunikationen 2008, där företagen beskrev hur de 
påverkade klimatet och vad de gjorde för att motverka detta. Miljöfrågornas omfattning har 
ökat mellan de tio åren. Vad som ofta beskrivs är de negativa konsekvenser verksamheten 
innebär, och vad företagen gör för att motverka dessa, istället för att företagen bygger in 
miljöaspekterna i affärsstrategierna. Detta är i enlighet med vad en tidigare refererad 
undersökning också kommit fram till.91 Men så är inte fallet för samtliga bolag. Bland annat 
diskuterar Volvo hur de i sin produktutveckling vill minska sin framtida miljöpåverkan. 
Således är en del av Volvos strategi för framtiden att minska sina utsläpp genom 
produktutveckling och således har de gått steget längre i sitt miljöarbete.  

6.2 De sociala frågornas utveckling 

För de sociala frågorna har kommunikationens utveckling varit relativt stor. För tio år sedan 
var det framförallt H&M som presenterade sitt arbete med sociala frågor, men även 

                                                 
89 Carroll (1979), s 501 
90 Årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap. Förvaltningsberättelse m.m 1 § 
91 Managing responsible business (2008), s 4, 7-10 



6. Analys 

43 
 

AstraZeneca tog i viss mån upp dessa frågor. Några av de resterande företagen behandlade 
sina anställdas rättigheter samt produktsäkerhet, men ofta endast i generella termer. 
Anledningen till att H&M behandlade de sociala frågorna kan i mångt och mycket härledas 
till de krav samhället ställde på dem i slutet av 1990-talet. Under slutet av detta decennium 
var klädindustrin väldigt uppmärksammad i media på grund av att vissa produkter tillverkades 
av barnarbetare i tredje världen. Omvärlden ställde därmed krav på H&M att deras produkter 
tillverkades på ett korrekt sätt. Att företaget därför inkluderar kommunikation kring frågan i 
sin årsredovisning är förståeligt. Återigen kan vi knyta an till vad Carroll redan 1979 
påpekade, nämligen att de frågor som adresseras styrs av vilken bransch företaget är verksamt 
inom.92 Även AstraZenecas kommunikation av sociala frågor kan ses som ett resultat av detta. 
I och med att de tillverkar läkemedel är det av stor vikt att deras produkter är utförligt testade 
och inte innebär skada för sina användare. Att frågan om produktsäkerhet uppmärksammades 
av AstraZeneca är således naturligt, då produktsäkerhet förväntades av samhället. 
Produktsäkerhet diskuterades även av en del andra företag och i mångt och mycket beror det 
på att deras produkter också kan skada användarna.  
 
2008 är uppmärksamheten gentemot sociala frågor i kommunikationen mycket större än vad 
fallet var tio år tidigare. Något som återkommer i näst intill samtliga företag är att de 
behandlar de mer interna delarna av de sociala frågorna 2008, det vill säga de som rör 
anställda och anställdas arbetsmiljö. Även om de flesta företag har en uppförandekod, så är 
det bara fem av dem som lyfter diskussionen om sociala frågor ytterligare en nivå genom att 
redogöra vad de gör för de samhällen inom vilka de verkar. Vi kan likna det med att en del av 
företagen uppnår steg tre på Social Performance-modellen i sin kommunikation, att de följer 
det etiska ansvaret men att de inte uppnår det fjärde steget som är filantropiskt ansvar, det vill 
säga att företagen ger resurser till sin omgivning.93 De företag som uppnår steg fyra är 
AstraZeneca, Atlas Copco, Ericsson, H&M samt Sandvik, medan övriga företag ligger steget 
under. Dock ska man ha klart för sig att kommunikationen av de sociala frågorna är väldigt 
omfattande i samtliga företag (förutom Investor) och de flesta har skrivit under olika initiativ 
för att motverka barnarbete och fattigdom. Därmed säger sig företagen ta ansvar för dessa 
djupare sociala frågor. Många av företagen arbetade även aktivt med att förhindra barnarbete. 
Ett tydligt exempel är H&M, som liksom 1999 tydligt beskrev hur de arbetade med denna 
fråga. Kommunikationen kring detta har alltså inte ändrats väsentligt för H&M under dessa 
tio år, men omfånget har utökats.  
 
Sammantaget kan vi konstatera att kommunikationen av de sociala frågorna har utvecklats 
mer än kommunikationen av miljöfrågorna, och att samtliga företag 2008 uppnår steg tre i 
Social Performance-modellen (från att vissa enbart låg på steg två, legalt ansvar, 1999) i sin 
kommunikation av sociala frågor. Företagen kommunicerar att de tar ett större socialt ansvar 
2008 än vad fallet var 1999. 

                                                 
92 Caroll (1979), s 501 
93 Caroll (1992), s 42 
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6.3 De ekonomiska frågornas utveckling 

Den tredje kategorin av ansvarsfullt företagande är de ekonomiska frågorna. Även dessa 
frågor har utvecklats mellan åren 1999 och 2008. Detta från att knappt ha behandlats alls 1999 
till att i vissa fall inta en relativt stor plats i kommunikationen 2008. De få företag som 
adresserade dessa frågor 1999 fokuserade till stor del på de två intressentgrupperna kunder 
och leverantörer. Där handlade det mycket om hur företagen ställde krav på sina leverantörer 
att agera på ett etiskt sätt, och att kunderna skulle få produkter som de var nöjda med. 
Företagen adresserade därmed inte hur dessa intressenter egentligen gynnades av att företaget 
agerade på ett ansvarsfullt sätt. Därmed kan sägas att frågorna inte behandlades på ett sådant 
sätt som vi anser krävas för att kategoriseras som ansvarsfullt företagande. Anledningen till 
att de ekonomiska frågorna inte berörs kan förklaras av att begreppet triple bottom line (TBL) 
inte hade fått ett genomslag 1999. Begreppet i sig är ett relativt nytt fenomen som utvecklades 
under mitten av 1990-talet.94 Därför antar vi att företagen ansåg att de ekonomiska frågorna 
inte behövde behandlas. Ingen hade påpekat för företagen att frågorna bör tas upp, och således 
finner vi näst intill ingen information om de ekonomiska frågorna 1999. 
 
Tio år senare ser vi däremot att företagen börjat adressera dessa frågor i mycket större 
utsträckning. Främst för företagen dialoger med sina intressenter angående sitt 
ansvarstagande. Mer eller mindre samtliga företag för dialoger med intressentgrupperna. 
Vidare behandlar några företag hur deras verksamhet påverkar ekonomin i de områden där de 
har verksamhet, vilket är ett tecken på att de lyft blicken och ser de ekonomiska frågorna med 
ett mer övergripande perspektiv. Det företag som utförligast adresserar de ekonomiska 
frågorna är Volvo, som säger att deras verksamhet ska vara värdeskapande för kunderna 
eftersom detta genererar ett värde för företaget. Om de arbetar med ansvarsfullt företagande 
ökar värdet för kunderna och således även för företaget. Detta är en viktig punkt inom 
ansvarsfullt företagande. Den ekonomiska komponenten i TBL handlar om hur dagens 
aktiviteter inte ska missgynna framtida generationers levnadsstandard,95 och Volvo adresserar 
detta genom att säga att de vill skapa värde för kunderna samt att de verkar för att minska sin 
miljöpåverkan genom produktutveckling. Både Volvo och H&M påpekar även att 
verksamheten måste vara lönsam för att företagen ska kunna arbeta med frågorna kring 
ansvarsfullt företagande. Detta indikerar på att de förstått vikten av att ta ansvar och att de inte 
rapporterar om detta endast för att det förväntas av företagets intressenter, vilket ibland kan 
vara fallet.96  
 
En del företag beskrev både 1999 och 2008 sin verksamhet som ansvarstagande genom att 
deras produkter är värdeskapande för kunderna. Till exempel förklarade AstraZeneca att deras 
läkemedel motverkar och förebygger sjukdomar och därigenom förbättrar livssituationerna för 
företagets kunder. Ericsson och TeliaSonera beskrev hur deras produkter förbättrar 
kommunikationen kunder emellan. Det direkta värde som företagens produkter skapar faller 
dock i vår mening utanför ansvarsfullt företagande, åtminstone så länge inte företagen startat 
verksamheten med det ensamma syftet att förbättra livssituationer för sjuka eller förbättra 
kommunikationsvägar mellan människor. Om direkt värdeskapande för kunderna ska 
likställas med ansvarsfullt företagande så borde rimligtvis alla fortgående företag vara 
ansvarstagande så länge det finns kunder som är beredda att betala för deras produkter. Vi 
förutsätter emellertid att verksamheten parallellt skapar värde för flera intressentgrupper för 
                                                 
94 Crane & Matten (2007), s 23-28 
95 Crane & Matten (2007), s 23-28 
96 Morsing och Schultz (2006), s 331 
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att företaget ska räknas som ansvarstagande. Att värde skapas för kunder genom 
produktvärdet är snarare en förutsättning för företagets existensberättigande. Det är här Volvo 
lyckats väl med att utveckla sin etiska kommunikation. De anser att det är ansvarstagandet 
som är värdeskapande för kunderna och inte produkterna i sig. 
 
För att sammanfatta hur företagen kommunicerar de ekonomiska frågorna kan sägas att 
företagen har utvecklat sin kommunikation, och att många företag nu presenterar hur dialogen 
med intressenterna utvecklar ansvarstagandet. Utöver detta är det endast några företag som 
behandlar fler delar av de ekonomiska frågorna. 

6.4 Generellt om kommunikationens utveckling 

Vi kan konstatera att kommunikationsutvecklingen varit stor i samtliga företag under 
perioden. Kommunikationens omfattning har ökat och sju av de tio företagen presenterade en 
separat rapport om ansvarsfullt företagande 2008. Inget av företagen publicerade en sådan 
rapport tio år tidigare. Samtliga företag har information om ansvarsfullt företagande i sin 
årsredovisning från 2008, vilket överensstämmer med vad tidigare undersökningar har visat. 
Hallvarson & Halvorson konstaterade att 75 % av Sveriges hundra största företag hade 
information om sitt ansvarstagande arbete i sin årsredovisning eller på sina hemsidor,97 och 
vår undersökning visar att 100 % av Sveriges tio största företag har sådan information. Det 
ska dock påpekas att nio av tio företag kommunicerade kring någon aspekt av ansvarsfullt 
företagande 1999, då Investor var de enda som inte kommunicerade något om detta.  
 
Investor är värd en närmare titt i och med att det är det företag som kommunicerar överlägset 
minst etisk information. Investor är ett investmentbolag som investerar i framförallt svenska 
bolag. Därmed har de inte en särskilt stor verksamhet utan agerar främst i en ägarroll i de 
företag där de är verksamma. Samtidigt verkar de framförallt i Sverige genom investeringar i 
svenska företag. En tidigare undersökning visar att endast 45 % av de nationella företagen ger 
ut återkommande rapporter om sitt ansvarstagande.98 Anledningen till att Investor inte 
rapporterar särskilt mycket kring dessa frågor kan alltså ligga i att de verkar främst verkar 
nationellt och att de endast har en liten verksamhet. Så kan även vara fallet för 
Handelsbanken, som i likhet med Investor främst agerar på den svenska marknaden och som 
inte publicerar en separat rapport och som inte använder särskilda standarder eller begrepp i 
sin kommunikation. 
 
Samtliga företag förutom Handelsbanken och Investor utgår från GRI i sin rapportering för 
2008, och således utgår de även från TBL då detta begrepp ligger till grund för GRI. 1999 
användes ingen generell standard för rapportering kring etiska frågor. Syftet med TBL var att 
grundligt förändra företagens sätt att tänka och agera utifrån tre perspektiv: ett 
miljöperspektiv, ett socialt perspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Många företag såg till 
dessa tre perspektiv i sin kommunikation 2008, och begreppet får därför åtminstone delvis 
sägas ha uppfyllt sin målsättning. Detta kan delvis tillskrivas det faktum att GRI utgår från 
denna standard. 
 
1999 användes främst ISO-certifieringar och liknande indikatorer på företagens miljöarbete, 
medan företagen år 2008 använder fler standarder och certifikat. Detta kan bero på att 
företagen vill ge sitt ansvarstagande en legitimitetsstämpel. Tidigare indikerade en ISO-
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certifiering att företaget agerade på ett miljömässigt sätt, medan en underskrift på FN Global 
Compact idag indikerar att de arbetar för ett hållbart samhälle. Således fungerar dessa 
underskrifter och certifieringar som en indikator på att företaget agerar på ett ansvarsfullt sätt. 
På sätt och vis är detta i enlighet med den modell Morsning et al. utvecklat, där de säger att 
företagen bör kommunicera sitt arbete med ansvarsfullt företagande till en grupp ”experter” 
först och senare låta dessa kommunicera vidare till resten av företagets intressenter.99 Genom 
att företagen har dessa certifieringar och underskrifter har en grupp experter visat att företaget 
arbetar på ett ansvarsfullt sätt, och således visar dessa expertutlåtanden på företagens 
ansvarstagande. Företagen kan i sin kommunikation säga att experter tycker att de agerar på 
ett ansvarsfullt sätt. Man kan även argumentera för att dessa certifieringar istället är 
indikatorer till de intressenter som är att anse som experter, och att de således visar på att 
företaget agerar ansvarsfullt för dessa. Därmed är det lättare för dem att utvärdera om 
företaget agerar etiskt och sedan sprida denna information vidare. 
 
Ett begrepp som företagen börjat använda för att beskriva sitt ansvarstagande är CSR. Från att 
knappt nämnas i årsredovisningarna från 1999 använder de flesta företag begreppet 2008. 
Även CC används i vissa fall. Vi tror att detta beror på den utveckling begreppet haft under de 
senaste tio åren, och att företagen har tagit till sig begreppen för att enkelt kategorisera sitt 
etiska arbete. CSR är ett begrepp som ofta används i media och genom att använda CSR 
skapar företagen en lättigenkännlig referensram för vad arbetet syftar till.  
 
I ett historiskt perspektiv är miljöfrågorna ett relativt nytt begrepp som snabbt fick stor 
uppmärksamhet och ersatte det sociala perspektiv som tidigare dominerade företagsetiken.100 
Att så är fallet framgår av vår genomgång av årsredovisningarna från 1999, där miljöfrågorna 
dominerade den etiska kommunikationen. I årsredovisningarna från 2008 hade dock de 
sociala frågorna fått mer utrymme förhållande till miljöfrågorna. Samtliga frågor har fått mer 
utrymme, men det är emellertid de sociala frågorna som ökat mest i kommunikationen. Detta 
tyder på att den sociala diskussionen om företagens agerande åter uppmärksammas i stor 
utsträckning, efter att för en tid ha fått stå vid sidan av miljödiskussionen. 
 
Som ett resultat av den utökade omfattningen för kommunikationen av ansvarsfullt 
företagande redovisar företagen mer konkreta siffror på sina utsläpp och liknande 2008 än tio 
år tidigare. Detta kan tolkas som att företagen idag tar ett större ansvar, och således med sina 
siffror vill visa exakt hur de påverkar sin omgivning. Å andra sidan kan det även tolkas som 
en följd av att företagen rapporterar enligt GRI, där föreskrifterna säger att de exempelvis ska 
rapportera exakt vilka utsläpp verksamheten ger upphov till.101 De rapporterar alltså mer 
utförligt om sina utsläpp idag, men det är svårt att avgöra om detta beror på självdrivna 
faktorer eller att standardernas riktlinjer kräver detta. 
 
I en undersökning från 2008 indikerades att trots att miljödiskussionen inte har högsta 
prioritet i dagsläget kan den komma att utökas till framtida årsredovisningar och att 
miljödiskussionen kommer att bli bredare och mer djupgående. Samma undersökning visade 
även att balans mellan arbete och fritid är en annan ansvarsfråga som bedömdes få alltmer 
uppmärksamhet de kommande åren.102 Även om vår undersökning inte visat att företagen 
fokuserat särskilt på denna balans kan vi konstatera att anställdas rättigheter 2008 
diskuterades mer utförligt än vad fallet var 1999. Även miljöfrågorna diskuteras i större 

                                                 
99 Morsing et al. (2008), s 105-107 
100 Se bland annat Carroll (1979) och Wood (1991) som fokuserar på de sociala bitarna 
101 GRI Indikatorprotokoll: Miljöpåverkan 
102 Managing responsible business (2008), s 4, 7-10 
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utsträckning år 2008 än 1999, vilket inte överensstämmer med att miljöfrågorna skulle sakna 
hög prioritet i dagsläget. Undersökningen utgår emellertid inte från 1999 och en jämförelse 
blir således inte rättvisande. Som vi tidigare diskuterat har miljöfrågornas relativa andel av 
kommunikationen minskat till förmån för de sociala frågorna. 
 
Många av de undersökta företagen diskuterar vilka krav de ställer på sina leverantörer. Detta 
gäller både för årsredovisningarna från 1999 och 2008, vilket indikerar att företagen flyttar en 
del av ansvaret från sig själva till leverantörerna. Företagen anser att för att de själva ska 
kunna arbeta på ett ansvarsfullt sätt måste även deras leverantörer agera etiskt korrekt. Inget 
av företagen lade sådant ansvar på någon annan intressentgrupp än leverantörerna. Däremot 
förklarade de båda bankerna Handelsbanken och Nordea att de tog hänsyn till miljöfrågor vid 
kreditgivning till företagskunder, och gynnade därmed kunder som tog hänsyn till miljön. En 
möjlig förklaring till varför företagen inte ställer krav på andra intressentgrupper än 
leverantörerna är att den etiska kommunikationen främst syftar till att öka attraktionskraften 
bland intressenterna, då dessa förväntar sig att företaget behandlar dessa frågor.103 Om 
företaget skulle ställa krav på sina intressenter är det osäkert om de skulle få en förbättrad bild 
av företaget i fråga. Intressenterna förväntar sig att detta ansvar vilar på företagen. Samtidigt 
ses en leverantör ofta som företagets förlängda arm, och eftersom företaget i viss utsträckning 
får ta ansvar för sina leverantörers ageranden är leverantörerna en lämplig grupp att dela 
ansvarsfrågorna med.  
     
En del företag diskuterade också det värde som kommunikationen av ansvarstagandet skapar. 
Denna kommunikation riktades till aktieägarna, där företagen poängterade att ansvarsfullt 
företagande kan öka lönsamheten på lång sikt. Detta indikerar att företagen inte endast ägnar 
sig åt ansvarstagande arbete av välgörande ändamål, utan att detta även används som en 
positioneringsstrategi som på sikt kan öka företagens vinster. Kommunikationen av detta 
skiljer sig dock inte åt mellan de olika åren, då de förekommer i rapporter från både 1999 och 
2008. Därmed kan vi inte säga att kommunikationen har ändrats på detta område. 
 
Maginans och Ferells modell om framgångsrik kommunikation till intressenter verkar till stor 
del överensstämma med hur företagen 2008 rapporterar sitt etiska arbete. Denna modell består 
som tidigare nämnts av tre steg. Dessa steg är inkluderandet av bilder i kommunikationen, 
fokusering på aspekter som intressenterna anser vara viktiga samt att stimulera intressenterna 
till att samverka med företaget.104 Till stor del är kommunikationen uppbyggd på detta sätt 
2008. Företagens rapporter inkluderar bilder som försöker förmedla en bild av ett ansvarsfullt 
företag. Aspekterna som behandlas är aktuella utifrån de specifika företagen, såsom 
klimatfrågor för Volvo och mänskliga rättigheter för H&M. Det förklaras även att 
intressenterna kan påverka verksamheten genom företagens kontinuerliga kommunikation 
med intressenterna. Skillnaden gentemot 1999 är att företagen då fokuserade på de aspekter 
som intressenterna skulle kunna anse som viktiga, medan de inte använda särskilt många 
bilder eller kommunicerade hur de integrerade sina intressenter i ansvarstagandet. Därmed 
kan vi säga att kommunikationen har utvecklats på så sätt att den 2008 troligtvis är mer 
effektiv än den var 1999, eftersom den inkluderar de tre strategier för effektiv kommunikation 
som Maignan och Ferell utarbetat. Kommunikationen har således utvecklats på ett positivt sätt 
för företagen mellan åren 1999 och 2008. Med detta sagt kan vi nu gå vidare till uppsatsens 
sista kapitel, där vi presenterar de slutsatser som kan dras från studien. 

                                                 
103 Beckmann, Morsing och Reisch (2006) i Podnar (2008), s 76 
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7. Slutsatser 
Här presenterar de vi slutsatser vi kan dra av vår studie och hur vi svarar gentemot vår 
problemformulering. Därefter diskuterar vi hur studien går att generalisera kring för att 
slutligen ge förslag på vidare forskning inom ämnet. 

7.1 Studiens resultat 

Målet med denna studie var att kartlägga hur kommunikationen av ansvarsfullt företagande 
har utvecklats mellan 1999 och 2008, där vi använder företagens årsredovisningar och 
separata rapporter som måttstock för hur denna kommunikation har ändrats. Genom vår 
undersökning av Sveriges tio största börsbolag har vi skapat en bild av hur denna utveckling 
har sett ut. 
 
Slutsatserna från vår studie är följande:  
 

> Kommunikationen har utvecklats från att till stor del adressera miljöfrågorna 
1999 till att inkludera både de sociala och ekonomiska frågorna av ansvarsfullt 
företagande 2008. 

 
> Omfånget av kommunikationen har ökat och en majoritet av företagen har en 

separat rapport som beskriver deras arbete med ansvarsfullt företagande 2008, 
vilket inget av företagen hade 1999.  

 
> De flesta företag följer en specifik standard i rapporteringen av sitt arbete 2008, 

framförallt GRI, vilket inte var fallet 1999 då företagen själva utformade sin 
kommunikation utifrån vad de ansåg var relevant. De företag som utgår från 
GRI i sin rapportering utgår även från begreppet TBL i sin kommunikation, då 
GRI är uppbyggt utifrån detta.  

 
> Företagen är 2008 medlemmar i allehanda organisationer och initiativ som visar 

att de agerar på ett ansvarsfullt sätt, vilket inte var fallet 1999 då de endast 
visade att de var certifierade utfirån miljöstandarder såsom ISO.  

 
> Företagen kommunicerar ett större ansvarstagande för samhället i stort 2008 än 

vad som var fallet 1999, och de ger mer konkreta siffror på hur de påverkar sin 
omgivning 2008.  

 
> Kommunikationen har utvecklats på så sätt att den idag troligtvis är mer 

effektiv, då den mer liknar teoretiska modeller som forskare har utvecklat för 
hur man effektivt ska kommunicera sitt arbete med ansvarsfullt företagande.105 

 
Att företagen 2008 rapporterar om sitt arbete med ansvarsfullt företagande går hand i hand 
med tidigare undersökningar. Dessa har visat att 84 % av världens 250 största företag 
inkluderar information om ansvarsfullt företagande i sin årsredovisning106, samt att 75 % av 
Sveriges 100 största företag inkluderar samma information i sina årsredovisningar eller på sin 
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106 KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008, s 4 



7. Slutsatser 

49 
 

hemsida.107 I vår undersökning inkluderar samtliga företag information om ansvarsfullt 
företagande i sin årsredovisning 2008. Dock, 1999 rapporterade nio av tio bolag om någon 
aspekt av ansvarsfullt företagande. Det enda företaget som agerar mestadels nationellt i vår 
studie, Investor, är det bolag som rapporterar minst om ansvarsfullt företagande. Detta är i 
linje med en tidigare undersökning, som sa att endast 45 % av de nationella företagen ger ut 
återkommande rapporter om sitt arbete med ansvarstagande arbete.108 
 
Kommunikationen av ansvarsfullt företagande har under perioden alltså utvecklats till att 
adressera fler aspekter av frågan, där företagen idag säger sig ta ett större ansvar för sin 
verksamhet och hur de påverkar sin omgivning. Företagen kommunicerar sitt arbete på ett 
mer utförligt sätt och det finns en mer enhetlig begreppsapparat som används för att beskriva 
arbetet med ansvarsfullt företagande. Utvecklingen kan således sägas vara positiv ur 
kommunikationshänseende, då de intressenter kommunikation riktas emot lättare kan skapa 
sig en bild av hur företagen arbetar med dessa frågor idag jämfört med hur det såg ut 1999. 

7.2 Generaliserbarhet 

I och med att syftet med denna studie var att kartlägga hur kommunikationen av ansvarsfullt 
företagande har utvecklats mellan 1999 och 2008 fick vi ett indirekt mål med studien, att 
kunna generalisera vårt resultat i en större kontext.  
 
Studien har inkluderat de tio största börsbolagen i Sverige och det är deras kommunikation av 
ansvarsfullt företagande som har utgjort ramen för undersökningen. Därmed har studien 
fokuserat på större bolag. Detta resulterar i att resultatet ej är applicerbart på mindre företag, 
utan endast på företag som har en verksamhet som intresserar en stor mängd intressenter 
såsom media, intressegrupper, investerare och samhället i stort. Detta då det endast är de 
större bolagen som pulbicerar årsredovisningar som är riktat till företagets intressenter, medan 
de mindre bolagens årsredovisningar skickas in till Skatteverket utan att egentligen läsas av 
någon annan intressent än företagets ägare. Vidare var en av studiens begränsningar att vi 
endast inkluderade svenska företag i undersökningen, och resultatet gäller således utifrån en 
svensk kontext. 
 
Studien har visat på en generell ökning av kommunikationen om ansvarsfullt företagande från 
1999 till och med 2008. Samtliga företag, oberoende av branschtillhörighet, har utvecklat sin 
kommunikation i omfång mellan åren. Urvalet baserades på att ge en bild av hur det svenska 
näringslivet i stort har utvecklat sin kommunikation av ansvarsfullt företagande, och således 
indikerar vårt resultat att de större företagen i Sverige kommunicerar sitt arbete med 
ansvarsfullt företagande i större utsträckning idag jämfört med 1999. De slutsatser vi har 
kommit fram till kan alltså generaliseras till den grupp av företag som tillhör Sveriges största. 
Vidare har vår undersökning visat att de företag som verkar på den globala marknaden i större 
utsträckning berör dessa frågor än de företag som verkar mer nationellt. Således är det de 
globala och internationella svenska företagen som framförallt kommunicerar sitt arbete med 
ansvarsfullt företagande, medan omfattningen av kommunikation är mindre för de nationella 
bolagen.  
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7.3 Förslag till framtida forskning 

En begräsning med denna undersökning är att den endast fokuserat på hur kommunikationen 
av företagens ansvarstagande har ändrats och inte vad som kommuniceras. Till viss del har vi 
behandlat vad som kommuniceras, men detta har inte analyserats närmare utan endast 
fungerat som ett stöd till att se hur utvecklingen sett ut. En djupare analys av texternas 
innehåll skulle vara intressant för en vidare undersökning. 
 
En annan utgångspunkt i framtida forskning kan vara att se om företagen uppnår de mål de 
ställer upp för sitt ansvarstagande arbete. En sådan undersökning kan se till vilka mål 
företagen formulerat för att sedan undersöka om de följer upp dessa mål i kommande 
publikationer. Det vore då intressant att undersöka om företagen lyckas nå sina mål eller om 
de misslyckas med detta och därför lämnar målsättningarna utan vidare diskussion i senare 
publikationer. En annan utgångspunkt är att undersöka om företagen verkligen arbetar med 
ansvarsfullt företagande på det sätt som de beskriver att de gör. En sådan undersökning ser till 
om det frågorna har någon förankring i organisationen eller om det är frågor som är 
verksamma i pappersform. En studie med denna utgångspunkt kan med fördel genomföras 
med en kvalitativ ansats med väldigt få undersökningsenheter där intervjuer med personer på 
skilda nivåer inom företagen kan ge en bra bild av hur väl implementerat arbetet är. 
 
Den aktuella finanskrisen kan vara en annan utgångspunkt för en framtida studie. Det rådande 
konjunkturläget innebär att en många företag genomför personalnedskärningar och andra 
kostnadseffektiviseringar. Frågan är då om detta påverkar företagens arbete med ansvarsfullt 
företagande och om företagen ser om sina egna hus innan de ägnar resurser till sin omgivning. 
Bland annat förklarade Volvo och H&M att en lönsam verksamhet var en förutsättning för det 
ansvarsfulla företagandet. Frågan är då om företagen först drog in på resurser som ägnades till 
etiska ändamål innan de genomförde kostnadsbesparingar i den egna verksamheten, eller om 
dessa är fortsatt högprioriterade även i tider av ekonomisk nedgång.  
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Bilagor 

A. Kategorischema 

 

Företag Verksamhetsår 

  

 

Allmänt  

1. Finns information om ansvarstagande 
företagande i årsredovisningen? (Dvs. berörs 
någon eller några av de tre aspekterna miljö, 
sociala eller ekonomiska) 

Ja eller Nej 

2. Vid Ja, i vilken omfattning? 
(Mer än ett alternativ möjligt) 

- Under annan huvudrubrik 
 
- Egen huvudrubrik 
 
- Separat rapport 

3. Vid separat rapport, hur ofta publiceras 
denna rapport? 

 
 
 
 

4. Vid annan huvudrubrik, vilken?  
 
 
 
 

5. Vid egen huvudrubrik, vilken?  
 
 
 
 
 
 

6. Hur mycket text omfattar informationen om 
ansvarsfullt företagande i årsredovisningen? 
(Om separat rapport, hur lång är den?) 

 
 
                                                       st.  sidor (A4) 

7. Vad kallar företaget sitt ansvarstagande 
företagande? 

 

8. Följer företaget någon specifik standard för 
rapportering av sitt arbete? 

Ja eller Nej 



 

 

Allmänt  

9. Vid Ja, vilken?  
 
 
 
 

Kommentarer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miljöfrågor  

10. Behandlas allmänna miljöfrågor? Ja eller Nej 

11. Behandlas miljödirektiv och riktlinjer? Ja eller Nej 

12. Följer företaget någon speciell 
miljöredovisningsstandard? 

Ja eller Nej 

13. Vid Ja på ovanstående fråga, vilken typ av 
standard? 

 

14. Behandlar företaget klimatfrågor? Ja eller Nej 

15. Behandlar företaget hur de påverkar 
naturresurser? 

Ja eller Nej 

16. Behandlar företaget vilka avfall och utsläpp 
de ger upphov till? 

Ja eller Nej 

17. Behandlar företaget dess påverkan på 
djurlivet? (genom t.ex. djurförsök) 

Ja eller Nej 

18. Har företaget en miljöpolicy? Ja eller Nej 

19. Har företaget speciella miljömål? Ja eller Nej 

20. Har företaget ett miljöledningssystem? Ja eller Nej 

Annat  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Miljöfrågor  

Kommentarer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sociala frågor  

21. Har företaget en uppförandekod (Code of 
Conduct eller Code of Ethics) 

Ja eller Nej 

22. Behandlar företaget sina anställdas 
rättigheter? 

Ja eller Nej 

23. Behandlar företaget mänskliga rättigheter? Ja eller Nej 

24. Behandlar företaget barns rättigheter? Ja eller Nej 

25. Behandlar företaget sin arbetsmiljö? Ja eller Nej 

26. Behandlar företaget jämställdhet? Ja eller Nej 

27. Behandlar företaget mångfald? Ja eller Nej 

28. Behandlar företaget kulturella frågor? Ja eller Nej 

29. Behandlar företaget produktsäkerhet? Ja eller Nej 

30. Behandlar företaget ett engagemang för 
utveckling i U-länder? 

Ja eller Nej 

31. Behandlar företaget ett engagemang för 
utveckling av de samhällen där deras 
verksamhet verkar? 

Ja eller Nej 

Annat:  
 
 
 
 
 



 

 

Sociala frågor  

Kommentarer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ekonomiska frågor  

32. Behandlar företaget de ekonomiska 
konsekvenser deras verksamhet innebär? (t ex 
om den är värdeskapande osv.) 

Ja eller Nej 

33. Redovisar företagens hur deras finansiella 
ställning påverkar deras arbete med ansvarsfullt 
företagande? 

Ja eller Nej 

34. Behandlar företaget hur deras 
ansvarstagande påverkar företagets ägare? 

Ja eller Nej 

35. Behandlar företaget hur deras 
ansvarstagande påverkar företagets 
intressenter? 

Ja eller Nej 

36. Om Ja på ovanstående fråga, vilka 
intressenter behandlas? 

 

37. Behandlar företaget om deras verksamhet 
gör nytta för ekonomin i de områden deras 
verksamhet verkar? 

Ja eller Nej 

38. Om företaget äger andra bolag, jobbar de 
med ansvarsfullt ägande? 

Ja eller Nej 

39. Annat:  
 
 
 
 
 



 

 

Ekonomiska frågor  

Kommentarer:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hur har det ansvarsfulla arbetet gått till?  

40. Välgörenhet Ja eller Nej 

41. Kompensation för sin påverkan Ja eller Nej 

42. Förebyggande arbete Ja eller Nej 

Annat:  
 
 
 

Kommentarer:  
 
 
 
 
 
 
 

 

Övriga frågor  

43. Utbildas personalen i ansvartagandet? Ja eller Nej 

Vid ja, på vilket sätt?  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


