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1. CSR OCH HÅLLBARHETSRAPPORTERING UR ETT KOMMUNIKATIVT PERSPEKTIV 

Har företag ett samhällsansvar bortsett från att enbart sysselsätta arbetskraft och 

generera kapital till marknaden? Begreppet Corporate social responsibility, CSR, har 

utvecklats enligt devisen att företag måste förtjäna allmänhetens förtroende genom 

att ta ansvar för de intressenter, de grupper som påverkas av företagens verksamhet, 

exempelvis kunder, lokalsamhället och investerare (Borglund, De Geer & Halvarsson 

2009:49). Företag blir idag granskade av allt fler aktörer - investerare, medier och 

medborgaranslutningar. Detta innebär att nya krav ställs på företagens 

kommunikation – de måste kommunicera med allt fler aktörer (L’Etang & Pieczka 

2006:84).  

 

En central aspekt av företags CSR-strategier utgörs av att berätta för sin omgivning 

hur de arbetar med CSR – denna kommunikation sker huvudsakligen via 

hållbarhetsrapportering (Windell 2006:65). Att granska hur företags 

hållbarhetsrapportering struktureras är angeläget ur ett Medie- och 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv då hållbarhetsrapporteringen utgör den 

kommunikativa delen av bolagens CSR-arbete. Avsikten med uppsatsen är därför att 

undersöka hur svenska börsnoterade bolags hållbarhetsrapportering struktureras och 

hur hållbarhetsrapportering fungerar som strategisk kommunikation.  

 

Forskningsproblemet utgörs av att studera hur svenska börsnoterade bolags 

hållbarhetsrapportering fungerar som strategisk, meningsskapande kommunikation 

istället för att bolagen enbart informerar kring sitt CSR-arbete. För att hantera 

forskningsproblemet har en kvantitativ innehållsanalys av 20 börsnoterade bolags 

hållbarhetsrapportering genomförts. Dessutom har nyckelpersoner verksamma inom 

CSR-kommunikation intervjuats, för att sätta CSR och hållbarhetsrapportering i ett 

större sammanhang. Att undersöka hur svenska börsnoterade bolags 

hållbarhetsrapportering struktureras är intressant då det öppnar upp för frågor 

såsom, hur präglar branschtillhörighet hållbarhetsrapporteringen? Kan 

hållbarhetsrapportering rentutav stärka svenska börsnoterade bolags varumärken? I 

linje med uppsatsens titel - kan hållbarhetsrapportering fungera som strategisk 

kommunikation istället för själlös rapportering? 
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1.1 Syfte  

Uppsatsens överordnade syfte, att undersöka hur hållbarhetsrapportering fungerar 

som strategisk kommunikation och att granska hur 20 svenska börsnoterade bolags 

hållbarhetsrapportering struktureras, har brutits ned till två underordnade syften. 

Detta med avsikten att möjliggöra en analys av svenska börsnoterade bolags 

hållbarhetsrapportering utifrån ett kvalitativt kontra kvantitativ perspektiv: 

 

Syfte nummer ett 

Syftet med de kvalitativa samtalsintervjuerna är att undersöka hur fyra 

yrkesverksamma nyckelpersoner inom CSR-kommunikation uppfattar på vilket sätt 

hållbarhetsrapportering fungerar som strategisk kommunikation. 

 

Syfte nummer två 

Syftet med den kvantitativa innehållsanalysen är att undersöka hur 20 svenska 

börsnoterade bolags hållbarhetsrapportering är strukturerad enligt det 

internationella ramverket Global reporting initiatives, GRI:s, riktlinjer kring 

hållbarhetsrapportering.  

 

1.2 Frågeställningar  

Syfte nummer ett 

1. Hur används hållbarhetsrapportering som strategisk kommunikation bland 

svenska börsnoterade bolag? 

2. Hur påverkar hållbarhetsrapportering svenska börsnoterade bolags varumärken? 

 

Syfte nummer två 

1. I vilken utsträckning följer de studerade svenska börsnoterade bolagen GRI:s 

riktlinjer kring hållbarhetsrapportering?  

2. Vilka av de studerade svenska börsnoterade bolagen får högst respektive lägst 

CSR-grad? 

3. Hur präglar branschtillhörighet de studerade svenska börsnoterade bolagens 

hållbarhetsrapportering? 
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1.3 Empiriskt material och avgränsning  

Samtalsintervjuerna står i kontrast till den kvantitativa innehållsanalysen där ett 

antal isolerade och väldefinierade kategorier utgör grunden för datainsamlingen 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud 2004:281). Via samtalsintervjuerna är 

det möjligt att få praktikerns perspektiv kring hur hållbarhetsrapportering 

struktureras samt att få svar på frågor av mångtydig karaktär. Det finns en stor 

mängd CSR-kommunikatörer att intervjua – intresseorganisationer, branschnätverk 

och kommunikationskonsulter. För att få en spridning av skilda betraktelsesätt kring 

CSR och hållbarhetsrapportering, har en representant för ett branschnätverk, en 

representant från en kommunikationsbyrå, en företrädare från en CSR-specialiserad 

konsultbyrå  och en företrädare för ett börsnoterat bolags CSR kommunikations-

avdelning valts ut.  

 

Följande samtalsintervjuer har genomförts: Marianne Bogle, projektansvarig på CSR 

Sweden. CSR Sweden är ett företagsnätverk specialiserade inom CSR. Carina Silberg, 

seniorkonsult inom Investor relations och CSR på kommunikationsbyrån 

Hallvarsson och Halvarsson som är en kommunikationsbyrå specialiserade inom 

finansiell rapportering, Investor relations och kriskommunikation. Anna Lindstedt, 

VD på Ethos International som är en konsultbyrå specialiserade inom strategisk CSR-

rådgivning. Charlotte Bengt Petersen, Corporate responsibility communications 

coordinator på Danske bank group. Danske bank-koncernen är en nordeuropeisk 

leverantör av finansiella tjänster såsom inteckning, finansiering, försäkring och 

kapitalförvaltning. Intervjuerna har genomförts under mars månad på respektive 

bolags huvudkontor bortsett från intervjun med Charlotte Bengt Petersen vilken har 

genomförts via e-post.  

 

20 stycken hållbarhetsrapporter från ett urval av de största svenska börsnoterade 

bolagen har analyserats via en kvantitativ innehållsanalys. För att säkerställa en 

systematisk och genomgripande undersökning har innehållsanalysen begränsats till 

20 företag.  Att samtliga företag är noterade på Stockholmsbörsen indikerar på att de 

har rapporteringskrav gentemot grupper såsom aktieägare, investerare såväl som 
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privatpersoner – vilket avgränsar vilka intressenter bolagen förväntas att 

kommunicera med.  

 

Bolagen har valts från Stockholmsbörsen vilket möjliggör en enhetlig analys av 

bolagens hållbarhetsrapporter. Att utgå från Stockholmsbörsen är en metod för att 

avgränsa vilka som är de största svenska börsnoterade bolagen samt inom vilka 

branscher de befinner sig. Bolagen är indelade utifrån fyra olika branscher och 

urvalet är baserat på Stockholmsbörsens Nordic list. Vidare utgår urvalet från 

kategoriseringen large cap, vilket inbegriper de största börsnoterade bolagen utifrån 

börs- och marknadsvärde. 138 stycken bolag inom segmentet large cap kan uppmätas 

på Stockholmsbörsen den 23/3 2011. Dessa bolag finns i sin tur kategoriserade enligt 

ett antal undergrupper. Följande undergrupper har valts då dessa innehåller flest 

bolag: materials (19 st bolag), industrials (38 st bolag), financials (31 st bolag) och 

consumer discretionary (14 st bolag).  

 

Global Industry Classification Standard (GICS)  

Ett klassificeringssystem för olika branscher utvecklat av kreditrankningsföretagen 

Standard & Poor's och Morgan Stanley Capital International. GICS ligger till grund 

för Stockholmsbörsens Nordic List och avgränsar inom vilka branscher bolagen 

befinner sig (http://mi.compustat.com/docs-mi/help/gics_info.htm). Följande 

branschsegment med tillhörande bolag ligger till grund för den kvantitativa 

innehållsanalysen:  

 

Materials 

Bolag som arbetar med kemikalier, konstruktionsmaterial, guld och dyrbara metaller. 

Analyserade bolag: Boliden, SSAB, Stora Enso, Kemira, Chr. Hansen Holding.   

 

Industrials 

Bolag som arbetar med byggnadsmaterial, ingenjörsverksamhet och maskindelar. 

Analyserade bolag: SAAB, Scania, Volvo, Skanska, Atlas Copco.  
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Financials 

Bolag som arbetar med kommersiell bankverksamhet, försäkringar och fastigheter. 

Analyserade bolag: Danske Bank, Nordea Bank, SEB, Handelsbanken, Swedbank.  

 

Consumer Discretionary 

Bolag som arbetar med däck, gummi, hushållsmaterial och konsumentelektronik.  

Analyserade bolag: Electrolux, Hennes & Mauritz, Sanoma, Modern Times Group, 

Stockmann Group. 

 

2. BAKGRUND 

I detta avsnitt presenteras skilda betraktelsesätt kring CSR och 

hållbarhetsrapportering utifrån ett svenskt perspektiv. Vidare introduceras 

information kring det internationella ramverket Global reporting initiative vilket 

ligger till grund för den kvantitativa innehållsanalysen. 

 

2.1 CSR‐begreppets utveckling i Sverige  

I själva verket är det faktum att företag förväntas ha ett samhälleligt engagemang 

inget nytt fenomen utan en historisk företeelse (Kotler & Lee 2004:3). Före 

industrialiseringen dominerades det privata näringslivet i Sverige av järnbruk som 

fungerade som kompletta sociala försörjningssystem. Detta sociala omhändertagande 

inkluderade sjukvård såväl som utbildning. I samband med industrialiseringen och 

att arbetarklassrörelsen fick allt större inflytande förflyttades den sociala omsorgen 

alltmer till offentlig regi.  

 

Under mellankrigstiden utvecklades den svenska modellen vilken innebar att 

företags samhällsuppdrag utgjordes av att de borde vara effektiva och produktiva ur 

en företagsekonomisk synvinkel. Den offentliga sektorns uppdrag var att ta hand om 

vård, skola och omsorg. Utifrån detta resonemang befriades företagen från att ta ett 

samhälleligt ansvar. Den svenska modellen har nu omprövats och enligt Borglund et 

al. gäller inte frågan längre om företag ska ta ett socialt ansvar eller inte utan snarare 

hur (Borglund et al. 2009:16).  
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2.2 Svenska börsnoterade bolags hållbarhetsrapportering 

CSR-arbete ökar bland större företag vilket även ställer krav på företagens 

hållbarhetsrapportering. Historiskt har rapportering kring företags CSR-engagemang 

skett via årsrapporter men sker i allt högre grad via separata hållbarhetsrapporter. 

Incitamenten bakom hållbarhetsrapporterna är att bidra med transparens kring 

företagets verksamhet, att delge konkreta resultat och mått kring företagets CSR-

arbete samt att bidra med jämförelsemått till framtida rapporter (Kotler & Lee 

2004:4-5).  

 

En central regel för svenska börsnoterade bolags hållbarhetsrapportering utgörs av 

att alla intressenter ska tillhandahållas med likartad information för att bolagens 

risker och värderingar ska kunna jämföras. 97 % av Europas 150 största företag 

hållbarhetsrapporterar och av Sveriges 100 största företag kommunicerar 75 % en 

CSR-strategi (Borglund et al. 2009:112–114). 

 

Ökningen av hållbarhetsrapporter kan förstås mot bakgrund av att det har skett en 

ökning av externa intressenters behov av information kring näringslivsaktörers 

ansvarstagande. Det faktum att Sveriges regering har infört krav på att statliga bolag 

måste hållbarhetsrapportera signalerar att det finns ett samhälleligt behov av 

information och transparens kring bolags CSR-arbete (Borglund, Frostensson & 

Windell 2010:13).  

 

2.3 Hållbarhetsrapportering i enlighet med Global reporting initiative 

Global reporting initiative, GRI, grundades år 1997 av FN:s miljöprogram UNEP och 

CERES och är idag det dominerande regelverket som stora företag baserar sin 

hållbarhetsrapportering kring. Syftet med hållbarhetsrapporteringen enligt GRI är att 

hållbarhetsarbetet mellan olika organisationer ska vara möjligt att mätas enligt 

samma premisser. Rapportering enligt GRI tillåter jämförelser mellan olika 

branscher och främjar likartade metoder för hållbarhetsrapportering. 

Hållbarhetsrapportering enligt GRI utgår från att företagen ska redovisa 

verksamhetens miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan (Borglund et al. 

2010:12). 
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2.4 Kodschema enligt Global reporting initiative 

Den kvantitativa innehållsanalysen är baserad på ett kodschema enligt GRI:s G3-

guidelines, vilket är GRI:s senaste uppdaterade riktlinjer. G3-guidelines utgörs av 

riktlinjer kring ekonomiskt ansvarstagande (EC), miljömässigt ansvarstagande (EN) 

och socialt ansvarstagande (SO). G3-guidelines består av ett stort antal indikatorer 

och inom ramen för denna uppsats är det inte tidsmässigt realistiskt att basera 

innehållsanalysen på samtliga indikatorer. Av den anledningen har nio GRI-

indikatorer valts för EC och EN, åtta har valts för SO. Se bilaga 1- Definitioner av 

GRI:s indikatorer – ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande och 

bilaga 2 - Kodschema för kvantitativ innehållsanalys med resultat för varje bolag 

och bransch där samtliga variabler och variabelvärden enligt GRI finns presenterade.  

 

De analysenheter som har undersökts är 20 stycken börsnoterade bolags 

hållbarhetsrapporter. De variabler, egenskaper hos analysenheterna, som har 

beskrivits är GRI:s ramverk. Syftet med den kvantitativa innehållsanalysen är att 

undersöka i vilken utsträckning bolagen följer GRI:s riktlinjer eller inte. 

Undersökningens variabelvärden blir därför ja respektive nej. Ja, under 

förutsättningen att bolaget har en komplett redovisning enligt GRI:s riktlinjer. Nej, 

om bolaget har en bristfällig redovisning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud 

2004: 223).  

 

3. TEORETISK RAM OCH TIDIGARE FORSKNING 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter - 

intressentmodellen och den systemteoretiska kommunikationsmodellen. Därefter 

introduceras nationell såväl som internationell forskning kring CSR och 

hållbarhetsrapportering.  

 

Ur ett Medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv är forskning kring CSR 

och hållbarhetsrapportering begränsad. Av den anledningen har Medie- och 

kommunikationsvetenskapliga teorier kompletterats med företagsekonomisk 

forskning och teorier inom fält som marknadsföring och management, 

företagsledning. Forskningen och teorierna har systematiserats utifrån ett antal 
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rubriker där forskningssamband presenteras: hållbarhetsrapportering som 

meningsskapande och strategisk kommunikation, CSR och hållbarhetsrapportering 

i en varumärkesbyggande process och CSR och hållbarhetsrapportering i 

förhållande till branschtillhörighet. 

 

3.1 Intressentmodellen 

CSR och hållbarhetsrapportering kan betraktas utifrån intressentmodellen, 

stakeholder theory på engelska, vilken används för att kartlägga de 

intressentrelationer ett företag har. Intressentmodellen är användbar ur ett 

kommunikativt perspektiv då den avgränsar vilka intressenter, de grupper som 

påverkar och påverkas av företagets verksamhet, som organisationen förväntas att 

kommunicera med, enligt Jacquie L’Etang, lektor inom PR vid University of Stirling 

(L’Etang 2007:104).  

 

Intressenterna är de aktörer som är i behov av information kring och från ett företag. 

Interna intressenter avser bolagets anställda. Externa intressenter kan vara företagets 

konkurrenter, lokalsamhället, ägare, kunder, leverantörer och långivare. 

Intressenterna kräver i regel att få sitt bidrag till företaget återgäldat - företagets 

ägare vill ha avkastning på sitt investerade kapital, de anställda vill ha bra förmåner 

och löner i utbyte mot sin arbetskraft och kunder som tar del av företagets produkter 

och tjänster vill vara nöjda med sin köp- eller tjänsteupplevelse (Holmström 2005: 

47). Intressentmodellen utgår från att de intressenter som är beroende av företaget, 

är företaget i sin tur beroende av (Borglund et al. 2009:65).  

 

3.2 Systemteoretisk kommunikationsmodell 

CSR och hållbarhetsrapportering är vanligare i länder med ekonomiska system 

präglade av kapitalism och korporativism - ett politiskt system präglat av att delar av 

statens verksamheter förläggs till sammanslutningar inom näringslivet (Fredriksson 

2008:252).  Detta konstaterande indikerar på att kontextuella omvärldsfaktorer kan 

prägla hållbarhetsrapportering. 
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För att analysera vilka kontextuella omvärldsfaktorer som präglar svenska 

börsnoterade bolags hållbarhetsrapportering används den systemteoretiska 

kommunikationsmodellen. Modellen är applicerbar på kommunikation i form av 

hållbarhetsrapportering då centrala utgångspunkter utgörs av relationer, 

kommunikation och interaktion (L’Etang & Pieczka 2006:71). Teorin utgår från att 

organisationer bör vara receptiva inför sin omgivning, sina intressenter och vara 

villiga att ändra sin verksamhet utifrån förändrade omständigheter. Den 

systemteoretiska kommunikationsmodellen utgår från att företagskommunikation är 

präglad av teknologiska, legala, politiska, ekonomiska och sociokulturella 

omständigheter:  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Organisationen och dess omgärdande system (efter L’Etang 2007:73) 
Figuren illustrerar hur samhälleliga system är sammanlänkande. Utifrån systemet agerar och 

kommunicerar organisationen med dess intressenter (L’Etang & Pieczka 2006:71). 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3.3 CSR betraktat ur olika perspektiv 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Dessa definitioner av CSR utgår från att företags samhällsansvar utgörs av att 

identifiera de intressenter som berörs av företagets verksamhet och att företaget 

därefter bör agera rent praktiskt för att förbättra den verksamhet som intressenterna 

berörs av. Definitionerna utgår dels från ett företagsekonomiskt perspektiv - 

Borglund är ekonomie doktor inom företagsetik vid Handelshögskolan i Stockholm 

och ett marknadsföringsperspektiv - Kotler är professor i internationell 

marknadsföring.  

 

Det finns dock inte en vedertagen definition av begreppet CSR, varken inom 

kommunikationsvetenskaplig eller företagsekonomisk forskning. Detta trots att en 

majoritet av större företag de senaste tre decennierna har integrerat CSR i sitt 

strategiska arbete, enligt Archie B. Carroll, professor emeritus i företagsledning vid 

Terry College of Business (Carroll & Buchholtz 2003:30). Två centrala aspekter av 

CSR är skyddande och förbättrande. Skyddande då företagens CSR-arbete innebär 

ett undvikande av negativ inverkan på samhället. Förbättrande då CSR-arbetet 

förväntas innebära skapandet av positiva fördelar för samhället (Carroll & Buchholtz 

2003:35).  

 

Enligt Karolina Windell, forskare vid Företagsekonomiska Institutionen vid Uppsala 

Universitet, kan begreppsförvirringen och de olika definitionerna av CSR härledas till 

att begreppet CSR har utvecklats genom att olika företag har formulerat sin egen 

definition av begreppet i förhållande till sin egen verksamhet (Windell 2006:9).  

 

Corporate social responsibility is a commitment to improve community well-being  

 through discretionary business practice and contributions of corporate resources. 

(Kotler & Lee 2005:3) 

 

 CSR är – enkelt uttryckt – att ta ansvar för relevanta förtroendefrågor som rör 

 organisationens viktigaste intressenter, exempelvis anställda, kunder, leverantörer. 

(Borglund et al. 2009:63) 
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Inom ramen för den här uppsatsen används Carrolls fyrdelade definition av 

begreppet CSR:  

 

Utifrån Carrolls definition avgränsas fyra ansvarsområden som i sin helhet utgör 

begreppet CSR. De ekonomiska ansvarsområdena påverkar främst ägare och 

anställda. De juridiska ansvarsområdena påverkar främst ägare och 

konsumentintressenter, de etiska ansvarsområden präglar alla intressentgrupper och 

det filantropiska ansvarsområdet präglar samhället i stort (Carroll & Buchholtz 

2003:36–38).  

 

Ekonomiskt ansvarsområde 

Utgör grunden i CSR-strategin. Företagens ekonomiska ansvar likställs här med dess 

sociala ansvar. Företagen ska sträva efter att vara lönsamma, maximera vinst, 

minimera förluster och bidra med stabila strategiska beslut (Carroll & Buchholtz 

2003:36).  

 

Filantropiskt ansvarsområde 

Företag bör sträva efter att bidra med resurser till samhället och att förbättra 

människors livskvalitet. Filantropiska aktiviteter kan exempelvis vara produkt- eller 

servicedonationer och samarbete med lokala organisationer (Carroll & Buchholtz 

2003:38).  

 

Etiskt ansvarsområde 

Kännetecknas av att företagen bör sträva efter att agera etiskt genom att i största 

möjliga mån undvika skada för människor och samhället (Carroll & Buchholtz 

2003:37).  

 

 

               The social responsibility of business encompasses the economic, 

legal, ethical, and discretionary (philanthropic) expectations that 

society has as of organizations at a given point of time. 

(Carroll & Buchholtz 2003:36) 
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Juridiskt ansvarsområde 

Företag bör följa de lagar som är upprättade i samhället då lagarna är samhällets 

kodifiering av vad som är rätt och fel. Lagarna utgör även spelreglerna för hur 

företagen får operera i form av exempelvis konsument- och miljölagstiftning (Carroll 

& Buchholtz 2003:36).  

 

Kritik mot CSR grundar sig i antagandet att det ligger en konflikt i att företag strävar 

efter lönsamhet samtidigt som de utger sig för att för att ta ett samhällsansvar. 

Konceptet CSR kan kritiseras enligt perspektivet att företag enbart har ett ansvar: att 

maximera avkastningen till sina ägare och aktieägare - en hållning som brukar 

härledas till ekonomen Milton Friedman (L’Etang & Pieczka 2006:411). Friedman har 

företrätt åsikten att socialt ansvar inte bör ligga på företagen utan att de bör lösas av 

det fria marknadssystemet. I linje med samma resonemang framhålls att om den fria 

marknaden inte kan lösa de sociala problemen, bör lagstiftning och myndigheter lösa 

dem (Carroll & Buchholtz 2003:41–45). 

 

3.4 Hållbarhetsrapportering som meningsskapande och strategisk kommunikation  

Begreppet CSR-strategi kommer att användas genomgående i uppsatsen för att 

beskriva hur ett företag arbetar med CSR. Ett strategiskt CSR-arbete kännetecknas av 

att CSR-strategin är integrerad i företagets verksamhet och den strategiska 

planeringen (Chandler & Werther 2011:8). I detta avseende är ett företags strategi 

hur ett företag arbetar för att uppnå visioner och affärsmål (Chandler & Werther 

2011:28).  

 

Strategibegreppet är även applicerbart på kommunikation. En definition av strategisk 

kommunikation är: kommunikation med avsikten att uppnå ett visst fastställt mål, 

enligt docenten i strategisk kommunikation vid Lunds Universitet, Jesper 

Falkheimer. Kommunikationsvetenskapliga teorier kring strategisk kommunikation 

baseras på områden såsom marknadsföring, PR och organisationskommunikation  

(Falkheimer & Heide 2003:19). Strategisk kommunikation bottnar i föreställningen 

att ett företags kommunikation bör vara måluppfyllande och följa en tydlig strategi. 

För att uppnå de för situationen givna målen, krävs ett antal strategier, vilket 
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exempelvis kan gälla marknads- eller konkurrensstategier. Strategin utgör då 

metoden som används för att uppnå affärsmålen (Holmström 2005:20).  

 

Att betrakta kommunikation ur ett transmissionsperspektiv innebär att 

kommunikation anses vara att ett meddelande skickas från en avsändare till en 

mottagare som därefter avkodar innehållet, enligt John Fiske, professor emeritus i 

medie- och kulturstudier vid University of Wisconsin-Madison (Fiske 2002:1-2). 

Hållbarhetsrapportering vars enda syfte är att informera kring ett företags CSR-

strategi, där målet enbart är att redogöra för siffror och nyckeltal, kan likställas vid 

att rapporteringen sker enligt ett transmissionsperspektiv. 

 

I motsats till transmissionsperspektivet finns teorin kring meningsskapande 

kommunikation vilken är koncentrerade kring hur kommunikation fungerar som ett 

verktyg för att producera mening (Fiske 2002:1-2). Teorier kring meningsskapande 

kommunikation tar sin utgångspunkt i att företag bör ta hänsyn till åsikter hos de 

intressenter som berörs av kommunikationen (Fiske 2002:1-2).  

 

Hållbarhetsrapportering som är präglad av både mjuk information i form av 

berättelser och intervjuer och hård information i form av nyckeltal och finansiell 

information talar till en bredare publik, både till potentiella investerare samt gemene 

man. Genom att företag rapporterar kring vad de tar ansvar för, såväl som vad de inte 

tar ansvar för, möjliggörs en dialog mellan företagets interna och externa 

intressenter. Dialogen blir meningsskapande då den bygger tillit och blir ett verktyg 

för utveckling och förbättring. Dialogen kan exempelvis bidra till att företaget vidtar 

åtgärder för att förändra sin CSR-strategi (Borglund et al. 2009: 121-122). 

 

Mette Morsing, forskare inom CSR-kommunikation vid Copenhagen Business 

School, framhåller att strategisk CSR-kommunikation i form av 

hållbarhetsrapportering kan användas som en metod för att kommunicera värdefull 

information till externa intressenter såsom aktieägare. Hållbarhetsrapporteringen 

kan även fylla interna funktioner inom organisationen, då den ökar de anställdas 

identifikation med organisationen. Vidare konstaterar Morsing att det krävs en 
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dubbelriktad kommunikation från företagens sida, där företagets intressenter 

möjliggörs att kunna delge synpunkter på verksamheten.  Denna involvering från en 

tredje part kan bidra till en meningsskapande kommunikation då externa 

intressenter såsom investerare kan ta en aktiv del i utformandet av bolagets 

hållbarhetsrapportering (Morsing 2006:171). Den intressentdialog Morsing 

förespråkar underlättar även för företagen att bemöta eventuell kritik från 

exempelvis granskande samhällsorganisationer och medier (Morsing & Schultz 

2006:336). Hållbarhetsrapporteringen kan därför betraktas som en proaktiv strategi 

enligt Borglund et al. (Borglund et al. 2009:114). Proaktiv då företaget kan 

kommunicera om exempelvis en ökning av koldioxidutsläpp innan en eventuell 

kritisk granskare gör det – och på så sätt parera en eventuell konflikt. Den proaktiva 

strategin möjliggör även en meningsskapande kommunikation, då den förpliktigar 

bolaget att ta hänsyn till behov och synpunkter som kan uppstå hos externa 

intressenter.  

 

Magnus Fredriksson, lärare i strategisk kommunikation vid Göteborgs Universitet, 

framhåller i sin doktorsavhandling Företags ansvar/Marknadens retorik - En 

analys av företags strategiska kommunikationsarbete att företags strategiska 

kommunikation är konstruerad i syfte att uppnå specifika mål – ur detta perspektiv 

är företagens kommunikation ett sätt att utöva makt (Fredriksson 2008:17). Syftet 

med företagens strategiska kommunikation i form av hållbarhetsrapportering kan 

därför tolkas som metod för att vinna och behålla legitimitet - att påverka den 

offentliga debatten och intressenters föreställningar om företagets verksamhet 

(Fredriksson 2008:250).  

 

Även Cristiana Manescu vid Handelshögskolan i Göteborg betraktar CSR som 

strategisk kommunikation. Manescus forskning indikerar på att strategisk CSR-

kommunikation kan användas för att minska en asymmetrisk relation mellan ett 

företags och dess intressenter (Manescu 2010:27). Denna asymmetriska relation kan 

förklaras utifrån Grunigs asymmetriska kommunikationsmodell där asymmetrisk 

kommunikation kännetecknas som den kommunikation företag bedriver när de 

driver igenom sin vilja utan att förändra sin verksamhet eller kompromissa utifrån 
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sina intressenters behov (L’Etang & Pieczka 2006:367). Genom att minimera den 

asymmetriska kommunikationen kan hållbarhetsrapportering användas för att 

möjliggöra en förändrad bild av hur bolagets intressenter upplever företaget och dess 

CSR-strategi. 

 

3.5 CSR och hållbarhetsrapportering i en varumärkesbyggande process 

 

 

 

 

 

Att redogöra för forskningssamband kring hur CSR och hållbarhetsrapportering 

fungerar i en varumärkesbyggande process är relevant inom ramen för denna studie. 

Detta för att undersöka huruvida CSR och hållbarhetsrapportering fungerar som 

någonting mer än att bolagen enbart informerar om sin CSR-strategi.  

 

Ur ett marknadsföringsperspektiv är branding ett centralt begrepp. Branding 

innebär att bygga varumärkeskapital (brand equity) vilket företag bör göra för att 

uppnå långsiktiga konkurrensfördelar. Ansvar för branding ligger hos både hos 

företagsledningen och de anställda (Dunn 2004:3). Ett företags varumärkesbyggande 

kan ta sig olika uttryck i förhållande till externa och interna intressenter: 

 

Corporate branding avser hur en organisation formulerar en varaktig identitet som 

är relevant för alla dess intressenter. Företagets identitet är då den bild av företaget 

som bolaget bygger upp gentemot intressenterna för att differentiera företaget från 

konkurrenter (Cornellisen & Cornellisen 2011:67–68). 

 

Internal branding innebär att skapa en arbetsplats där medarbetarna är engagerade i 

sina arbeten och kan identifiera sig med företagets kommunikation (Cornellisen & 

Cornellisen 2011:69). Det handlar om att ”sälja” samma idéer som den strategiska 

kommunikationen syftar till att sälja till företagets externa intressenter - fast till 

organisationens interna intressenter. En annan form av branding som riktar sig till 

Ett varumärke utgör företagets identitet, varumärket förmedlar och förenar 

de egenskaper som företaget innehar och de associationer som kan kopplas 

till företaget. 

(Dahlén & Lange 2003: 188)  
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bolagets anställda är employer branding. Employer branding består av en 

kombination av företagets rykte, kulturen som härskar inom företaget och de 

karriärmöjligheter som företaget kan erbjuda (Argenti 2007:122). 

 

I boken Positive Design and Appreciative Construction: From Sustainable 

Development to Sustainable Value av professorn i organisationsutveckling vid 

George Mason University, Tojo Thatchenkery, presenteras forskningsresultat som 

redogör för kopplingen mellan CSR och branding. Detta utifrån utgångsläget att 

hållbarhetsrapportering är en form av strategisk kommunikation (Thatchenkery 

2010:37). Företag kan stärka sitt varumärke samtidigt som de implementerar en 

CSR-strategi för att bidra till samhället. CSR fungerar varumärkesbyggande då det 

stärker företagets relationer med såväl externa som interna intressenter 

(Thatchenkery 2010:52). CSR-strategin kan bidra till att skapa positiva associationer 

till varumärket från företagets externa intressenter (Thatchenkery 2010:40). 

 

Att CSR-strategier kan förena ett företags interna och externa intressenter är ett 

återkommande forskningsresultat, ett resonemang som även återfinns i artikeln The 

‘Catch 22’ of communicating CSR: Findings from a Danish study där CSR-forskaren 

Morsing konstaterar att fundamentet för varumärkesstärkande CSR-kommunikation 

utgörs av ett engagemang från företags anställda och ledare kring företagets CSR-

strategi. Utan ett engagemang från de anställda upplevs CSR-strategin enbart som 

tandlösa direktiv från ledningen. CSR-engagemanget bör genomsyra hela företagets 

organisation, från organisationsledningen till de anställda. Genom den här processen 

kan företagen uppnå ett positivt rykte – vilket stärker företagets varumärke (Morsing 

Schultz & Nielsen 2008: 108-109). Hållbarhetsrapportering påverkar även hur 

anställda och chefer identifierar sig med sin arbetsplats. En av de främsta strategiska 

fördelarna med att bedriva en aktiv CSR-strategi kan vara att det bidrar till lojala 

medarbetare och skapar en identitet till företaget (Morsing 2006:171). 

 

Att hållbarhetsrapportering kan användas som strategisk kommunikation för att 

bygga upp en positiv företagsidentitet belyses även i artikeln Communicating 

Corporate Social Responsibility – Brand management av Cecilia Mark-Herbert och 
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Carolina von Schantz, forskare vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala respektive 

kommunikationskonsult. CSR-strategin kan bidra till ett stärkt varumärke då 

relationen mellan företaget och dess intressenter stärks (Mark-Herbert & Schantz 

2007:6). Vidare konstaterar artikelförfattarna att hållbarhetsrapportering fungerar 

som strategisk kommunikation för att stärka bolagets varumärke och för att stärka 

värden inom företaget – i detta avseende kan hållbarhetsrapportering fungera som 

internal branding (Mark-Herbert & Schantz 2007: 9-10). 

 

3.6 CSR och hållbarhetsrapportering i förhållande till branschtillhörighet  

Inom ramen för den kvantitativa innehållsanalysen undersöks hur 

branschtillhörighet präglar svenska börsnoterade bolags hållbarhetsrapportering. Det 

är därför relevant att redogöra för vad tidigare forskning har kommit fram till på 

området.  

 

Manescu vid Handelshögskolan i Göteborg, indikerar i sin avhandling Economic 

Implications of Corporate Social Responsibility and Responsible Investments, på att 

företag som implementerar en CSR-strategi och samtidigt har hög omsättning, 

återfinns i grundläggande resursersektorer. Denna bransch kan likställas vid 

branschen materials som undersöks inom ramen för denna uppsats. Att denna sektor 

i hög utsträckning arbetar utifrån en CSR-strategi kan förklaras av att företagen inom 

denna bransch belastar miljön i hög utsträckning (Manescu 2010:27).  

 

Att svenska börsnoterade bolags hållbarhetsrapportering präglas av 

branschtillhörighet, uppmärksammas även i Fredrikssons avhandling. Fredriksson 

drar slutsatsen att företag som är verksamma inom branscher som inte i lika hög grad 

utsätts för risker – i högre grad kommunicerar ett ekonomiskt ansvarstagande. 

Företag som utsätts för en hög grad av risker – kommunicerar i hög utsträckning ett 

etiskt ansvarstagande. Förekomsten av kommunikation kring etik beror på om 

företaget verkar inom en bransch som direkt eller indirekt påverkar miljön, via 

företagets konkreta produktion men även till följd av företagets distribution och 

konsumtionen av företagets produkter (Fredriksson 2008:236).  
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4. METOD 

I följande sektion kommer det kvalitativa och kvantitativa metodvalet att redogöras 

för såväl som uppsatsens vetenskapliga förhållnings- och tillvägagångssätt. 

Urvalsförfarande, bearbetning av data, validitet och reliabilitet kommer att 

behandlas. 

 

4.1 Övergripande metodologisk ansats 

Den övergripande forskningsansatsen utgörs av att en kvantitativ och kvalitativ 

metod har kombinerats i form av triangulering (Alvesson & Sköldberg 2008:179). 

Detta bidrar till att olika aspekter av bolagens hållbarhetsrapportering och CSR-

strategier kan analyseras utifrån ett statistiskt sammanställande kontra tolkande 

perspektiv. 

 

I samband med datainsamling finns två angreppssätt: en induktiv eller deduktiv 

ansats. Den induktiva ansatsen tar sin utgångspunkt i att om ett fenomen har 

empiriskt observerats ett antal gånger – så anses sambanden vara generellt giltiga 

Den deduktiva metoden utgår från att generella regler kan användas som 

förklaringsram i förhållande till enskilda empiriska resultat (Alvesson & Sköldberg 

2008:54–56). En deduktiv metod har valts som förklaringsmodell till denna uppsats 

eftersom det föreligger risker med att generalisera utifrån ett resultat där enbart 20 

företag har undersökts. Resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen och 

samtalsintervjuerna analyseras mot bakgrund av intressentmodellen och den 

systemteoretiska kommunikationsmodellen - i linje med den deduktiva ansatsen. 

 

4.2 Metodologisk ansats och urvalsförförande ‐ kvalitativ metod 

En central skillnad vid genomförandet av intervjuer är huruvida intervjun är en 

informant- eller respondentundersökning. En informantundersökning bygger på att 

undersökningsobjektet betraktas som ett vittne. I motsats betraktas respondenten 

som ett undersökningsobjekt via respondentintervjun (Esaiasson et al. 2004:253–

254). Det är exempelvis seniorkonsulten Carina Silbergs egna uppfattningar som är 

det centrala för undersökningen. Urvalet av respondenter har baserats enligt följande 

kriterier:  
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Ett litet antal 

Ett mindre antal respondenter har intervjuats, med syftet att kunna tränga in på 

djupet i respondenternas uppfattning av hur svenska börsnoterade bolag använder 

hållbarhetsrapportering som strategisk kommunikation. Hade ett större antal 

intervjuats, föreligger risken att analysarbetet skulle bli fragmentariskt.  

 

Ett strategiskt urval 

Ett strategiskt urval kännetecknas av principer kring intensitet. Urvalet utgår från att 

respondenterna anses ha särskilt starka kvalifikationer inom sitt specifika 

yrkesområde (Esaiasson et al. 2004:287).  

 

4.3 Praktiskt genomförande ‐ intervjuguide 

Samtliga respondenter har kontaktats via e-post, där det tydligt har framkommit vad 

uppsatsen handlar om och samtalsintervjuns syfte. Samma frågor utformades och 

ställdes till samtliga respondenter, se bilaga 9– Intervjufrågor. Intervjufrågorna är 

dynamiska då de är korta och ”varför”-frågor har undvikits till förmån för frågor av 

deskriptiv karaktär i form av ”hur” och ”beskriv”-frågor (Esaiasson et al. 2004:254).  

 

Intervjuerna har genomförts på samtliga av de intervjuades huvudkontor, bortsett 

från intervjun med Petersen från Danske Bank som utfördes via e-post. Samtliga 

intervjuer är inspelade på band, bortsett från intervjun med Petersen från Danske 

Bank. Efter intervjuerna har materialet transkriberats i sin helhet enligt en tematisk 

struktur utifrån uppsatsens frågeställningar (Esaiasson et al. 2004:296). 

 

Den metodologiska kärnan utgörs av att tolka - finna betydelser och mönster i 

respondenternas uppfattningar. Svaren har därför analyseras via en 

kartläggningsmetod och meningskoncentrering (Esaiasson et al. 2004:286–287). En 

fallbeskrivning av varje intervjusituation där det som är karakteristiskt för varje 

intervjusituation har genomförts och fallbeskrivningarna understöds med citat och 

exempel. De teoretiska perspektiv som intervjun går i linje med har även fastställts. 

(Esaiasson et al. 2004:296).  
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4.4 Reliabilitet och validitet – kvalitativ metod 

Reliabiliteten mäter avsaknaden av osystematiska och slumpmässiga fel i samband 

med att samtalsintervjuerna såväl som innehållsanalysen har genomförts (Esaiasson 

et al. 2004:67). Det faktum att det grundligt har redogjorts för hur materialet har 

analyserats, att intervjuerna har spelat in på band samt att det finns en konkret 

redogörelse för intervjuguiden, stärker undersökningens reliabilitet. Etiska aspekter 

har även beaktats då samtliga respondenter har informerats kring att de ingår i en 

vetenskaplig studie, detta via informerat samtycke (Esaiasson et al. 2004:285). Att 

intervjun med Danske Bank genomfördes via e-post och inte person till person 

sänker dock undersökningens reliabilitet. Detta då det inte kan säkerställas att det är 

den åsyftade respondenten som i själva verket har skickat svaren. 

 

För att säkerställa god validitet är ett centralt metodologiskt dilemma att vara på det 

klara med huruvida det som undersöks verkligen är vad som påstås undersökas 

(Esaiasson et al. 2004:71). Att redogöra för validitet inom kvalitativa metoder är dock 

komplext (Kirk & Miller 1986:20). Validiteten fungerar som en mått på hur giltig 

studien är och hur tillförlitliga analysenheterna (respondenterna) anses vara. Den 

kvalitativa undersökningens validitet anses vara god, med tanke på de praktiska 

detaljer som har redogjorts för ovan.  

 

4.5 Metodologisk ansats och urvalsförförande ‐ kvantitativ metod 

Via en kvantitativ innehållsanalys kan utrymme och frekvens inom ett textmaterial 

som är baserade på en stor mängd data möjliggöras (Esaiasson et al. 2004: 223). 

Metoden tillåter att resultatet från de 20 studerade börsnoterade bolagens 

förhållningssätt till GRI:s riktlinjer blir jämförbart och statistiskt kvantifierbart. 

 

Variabelvärdena utgörs av ja respektive nej enligt en nominalskala. Nominalskalan 

bygger på att kategorierna inte är indelade efter en inbördes ordning, till skillnad från 

en ordinalskala som bygger på att datan rangordnas och en intervallskala som 

baseras på att kategorierna har ett numeriskt värde (Esaiasson et al. 2004:372).  
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Vid beräkning av hur omsättning påverkar uppmätt CSR-grad är den oberoende 

variabeln (orsaksvariabeln) omsättning och beroende variabel (effektvariabel) 

bolagets CSR-grad. Vid beräkning av hur branschtillhörighet präglar 

hållbarhetsrapportering är den oberoende variabeln branschen bolagen befinner sig 

inom. Beroende variabel är de skilda GRI-indikatorerna inom segmenten EC, EN och 

SO. 

 

4.6 Praktiskt genomförande – kvantitativ innehållsanalys 

Samtliga hållbarhetsrapporter har inhämtats från respektive bolags hemsida under 

samma tidrymd (2011-03-25, 15:00-17:00). Detta för att säkerställa att rapporterna 

inte har förändrats eller uppdaterats i efterhand. Hållbarhetsrapporterna är 

genomgående bolagens senaste hållbarhetsrapport. Först har en grundlig 

genomläsning av hållbarhetsrapporten genomförts. Om bolaget uppger att de 

hållbarhetsrapporterar i enlighet med GRI, vilket huvudsakligen sker via ett GRI-

index, har detta index legat till grund för analysen. Har inte bolaget 

hållbarhetsrapporterat enligt GRI, har rapporten analyserats manuellt där teman i 

enlighet med varje av GRI:s indikatorer har sammanställts.  

 

En del bolags hållbarhetsrapportering enligt GRI utgår från kriterierna helt 

redovisad, delvis redovisad och ej redovisad. Om en indikator, exempelvis graden av 

koldioxidutsläpp, anges vara delvis rapporterad, så har beslutet tagits att detta inte 

innebär en fullständig rapportering och svaret har därför kategoriserats som nej. 

Detta till följd av att det är omöjligt att avgöra i vilken utsträckning bolagens delvis 

rapporterade CSR-strategi sträcker sig. En CSR-grad har därefter beräknats för varje 

enskilt bolag, med syftet att avgränsa vilka av bolagen som har högst respektive lägst 

CSR-engagemang. CSR-graden har beräknats utifrån andelen rapporterade ja utifrån 

varje GRI-indikator.  

 

4.7 Principer för bearbetning och analys av data   

Via statistikverktyget SPSS har ett sambandsmått för nominalskalevariabler, Cramers 

V, sammanställts. Följande variabler har legat till grund för analysen: variabel 1 

(beroende variabel) utgörs av summan för GRI:s economic, environmental och social 
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indicators – ECsumma, ENsumma och SOsumma. Variabel 2 (oberoende variabel) 

består av de studerade branscherna – materials, industrials, financials och consumer 

discretionary.  

 

Cramers V mäter styrkan i förbindelsen mellan två variabler - i vilken grad EC, EN 

och SOsumman varierar i förhållande till vilken bransch som har undersökts. Vidare 

indikerar Cramers V på hur mycket en korstabell mellan två variabler, respektive 

bransch i förhållande till GRI:s indikatorer, avviker från ett statistiskt oberoende. 

Cramers V har undersökt för att analysera sambandets styrka. Värdet kan variera 

från 0 till 1. 0 om variablerna är statistiskt oberoende av varandra och 1 om ett 

perfekt samband uppmäts (Esaiasson et al. 2004:394).  

 

Vidare har korrelationen mellan bolagens uppmätta omsättning och CSR-grad 

beräknats. Ett spridningsindex har även sammanställts för att analysera vilken 

spridning av GRI:s variabler EC1-S08 som varje bransch har hållbarhetsrapporterat 

kring. 

 

4.8 Reliabilitet och validitet – kvantitativ metod 

Ett reliabilitetstest har utförts för att säkerställa undersökningens tillförlitlighet och 

precision (Esaiasson et al. 2004:235). Graden av reliabilitet fastställdes genom att en 

mindre del av den kvantitativa innehållsanalys replikerades då två bolag per bransch 

har omkodats, se bilaga 3 - Resultat efter reliabilitetstest.  

 

Intrakodreliabiliteten avser det testresultat som den andra versionen av 

innehållsanalysen genererade. Hur resultatet från den ursprungliga 

innehållsanalysen stämmer överens med testresultatet - genom en beräkning av 

procentandel överensstämmande kodningar (Esaiasson et al. 2004:71). Godtagbara 

siffror på ett reliabilitetstest utgörs av 75-80 % överrensstämmelse (Esaiasson et al. 

2004:231–235). Resultatet från reliabilitetstestet indikerar på att undersökningen 

håller en hög reliabilitet (reliabilitetsprocentatandel 88 %).  
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Trots att reliabilitetstestet indikerar på att den kvantitativa innehållsanalysen 

upprätthåller en hög nivå av reliabilitet (88 %) så utgörs en kritisk faktor av att 

enbart en mindre del av undersökningen har omkodats. Vidare vore det 

eftersträvansvärt om en extern kodare kunde utföra reliabilitetstestet, för att 

upprätthålla en så kallad interkodreliabilitet (Esaiasson et al. 2004:231). 

 

Den intersubjektiva testbarheten avser att reglerna för den kvantitativa 

innehållsanalysen är tydligt formulerade så att en annan person skulle kunna utföra 

undersökningen och uppnå likartade resultat (Esaiasson et al. 2004:23). Se bilaga 1-

3 och metodanalysen nedan, för en tydlig genomgång av kriterier samt resultat för 

den kvantitativa innehållsanalysen. I detta avseende är den intersubjektiva 

testbarheten god, då brister såväl som fördelar med mätmetoden har redogjorts för.  

 

Hög reliabilitet kan dock inte likställas med hög validitet (Dahmström 2005:335).  

Den kvantitativa innehållsanalysen har genomgående baserats på det syfte med 

tillhörande frågeställningar som har formulerats vilket är en indikation på god 

validitet. Undersökningen validitet sänks dock av det faktum att företagen använder 

skilda begreppsapparater vid hållbarhetsrapporteringen då bolagen inte konsekvent 

följer GRI:s ramverk. Detta innebär att det föreligger en kritisk risk att det som 

påstås mätas de facto inte mäts.  

 

Urvalet av bolag kan kritiseras då det inte är baserat på ett slumpmässigt urval. Det 

slumpmässiga urvalet skulle grundas på att alla svenska börsnoterade bolag skulle ha 

samma möjligheter att bli utvalda till studien (Esaiasson et al. 2004:103). Urvalet 

motiveras dock med att det är betydelsefullt att säkerställa att samtliga studerade 

bolag har jämförbara hållbarhetsrapporteringar. Detta skulle inte vara möjligt om 

slumpmässiga bolag valdes, då mindre bolag i regel inte hållbarhetsrapporterar. Det 

faktum att urvalet inte är slumpmässigt påverkar dock undersökningens externa 

validitet (Esaiasson et al. 2004:61–62). Det är inte möjligt att generalisera resultaten 

från den kvantitativa innehållsanalysen till en vidare kontext - att resultatet från den 

kvantitativa innehållsanalysen skulle anses talande för alla svenska börsnoterade 

bolag.  
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4.9 Metodanalys  

Reliabilitetstestet indikerar på att den kvantitativa innehållsanalysen upprätthåller 

god reliabilitet. Det går dock att ifrågasätta huruvida de respektive kategorierna i 

kodschemat är uttömmande och precisa (Neuendorf 2002:118). För att ett 

generaliserbart resultat ska möjliggöras, är det nödvändigt att samtliga av GRI:s 

indikatorer används vid en upprepad studie. Likväl kan undersökningens precision 

ifrågasättas, då distinktionerna mellan varje observerad GRI-variabel kan upplevas 

som diffus. Denna problematik går att härleda till det faktum att GRI:s indikatorer i 

vissa avseenden är oprecisa.  

 

Det är även centralt att ifrågasätta de element av mekaniskt räknande som en 

innehållsanalys oundvikligen innebär. Den mänskliga faktorn utgör även ett 

uppenbart hot mot undersökningens reliabilitet, då trötthet och slarv kan påverka 

sammanställningen (Neuendorf 2002:52). Trots dessa kritiska faktorer är en 

sammanfattande slutsats att en innehållsanalys är en användbar metod för att hitta 

mening och mönster i de texttyngda dokument som bolagens hållbarhetsrapporter 

utgör.  

 

5. ANALYS OCH RESULTATREDOVISNING 

I följande kapitel kommer resultaten från samtalsintervjuerna samt den 

kvantitativa innehållsanalysen att presenteras och analyseras utifrån studiens 

frågeställningar.  

 

5.1 Resultatsammanställning och övergripande mönster – samtalsintervjuer  

En rekapitulering av de samtalsintervjuer som har genomförts: Marianne Bogle, 

projektansvarig på CSR Sweden. Carina Silberg, seniorkonsult inom Investor 

Relations och CSR på kommunikationsbyrån Hallvarsson och Halvarsson. Anna 

Lindstedt, VD på Ethos International och Charlotte Bengt Petersen, Corporate 

responsibility communications coordinator på Danske bank group. 

 

Utifrån respondenternas uppfattningar har ett antal mönster utkristalliserat sig. 

Nedan redogörs för respondenternas uppfattningar kring hur 
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hållbarhetsrapportering används som strategisk kommunikation och hur 

hållbarhetsrapportering påverkar svenska börsnoterade bolags varumärken. 

Samtalsintervjuerna har även genererat insikter i hur branschtillhörighet påverkar 

svenska börsnoterade bolags hållbarhetsrapportering. Dessa insikter presenteras 

med syftet att utgöra en förklaringsram till resultatet från den kvantitativa 

innehållsanalysen. Se även bilaga 9 – Intervjufrågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kartläggning av övergripande mönster från samtalsintervjuerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur används hållbarhetsrapportering 
som strategisk kommunikation bland 
svenska börsnoterade bolag? 
 
1. För att kommunicera med 
investerare, ägare, finansanalytiker och 
övriga intressenter 
 
2. För att skapa intern och extern 
förståelse för bolagets verksamhet 
 
3. För att producera och reproducera 
företagskultur 
 
4. För att konkretisera komplex 
information 
 
5. För att stötta bolagets praktiska 
verksamhet 
 
6. För att bevisa att CSR‐strategin är 
förankrad i bolagens reella verksamhet 
 

Hur präglar branschtillhörighet 
svenska börsnoterade bolags 
hållbarhetsrapportering? 
 
1. Branschtillhörighet påverkar val 
av retorik och tonalitet i 
hållbarhetsrapporteringen 
 
2. Hållbarhetsrapporteringen inom 
branscher med 
produktionsinriktning ser 
annorlunda ut än inom 
relationsinriktade branscher 
 
3. Bolagens materialitet påverkar 
hållbarhetsrapporteringen 
 
4. Hållbarhetsrapporteringen 
påverkas av om bolaget verkar 
inom komplexa branscher med 
många olika intressenter 

Hållbarhetsrapportering 
påverkar svenska börsnoterade 
bolags varumärken på följande 
sätt: 
  
1. Genererar nöjda interna 
intressenter (medarbetare) via 
internal branding 
 
3. Stärker konkurrenskraften 
som arbetsgivare via employer 
branding 
 
5. Ökar förtroendet för bolaget 
från interna och externa 
intressenter vilket fungerar 
varumärkesstärkande 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5.1.2 Hållbarhetsrapportering – strategisk kommunikation gentemot intressenter 

– Kommunikation har blivit allt viktigare eftersom det finns allt fler aktörer som 

granskar företag idag, exempelvis potentiella medarbetare men även rankinginstitut. 

Gällande företag som underkommunicerar kring CSR-strategin, så resulterar detta 

ofta i att någon annan berättar företagets historia, vilket inte alltid är den historia 

som företaget vill berätta, enligt Silberg på Hallvarsson och Halvarsson.  

 

Sammanställningen av samtalsintervjuerna indikerar på att det råder konsensus 

bland respondenterna att hållbarhetsrapportering kan användas som strategisk 

kommunikation för att skapa intern och extern förståelse för bolagets verksamhet 

och som en metod för att konkretisera komplex information. Enligt respondenterna 

använder svenska börsnoterade bolag hållbarhetsrapportering som strategisk 

kommunikation för att kommunicera med ägare och investerare.  Samtliga 

respondenter uppger att om hållbarhetsrapportering ska användas som strategisk 

kommunikation, så måste hållbarhetsrapporteringen bottna i bolagets reella 

verksamhet.  

 

Enligt Bogle på CSR-Sweden måste svenska börsnoterade bolag berätta för sina 

intressenter vad de presterar på CSR-området, men företagen kan inte kommunicera 

på samma sätt till alla. Företagen måste hållbarhetsrapportera - en av 

grundförutsättningarna är dock att företagen arbetar rent praktiskt först, enligt 

Lindstedt på Ethos International. Ur detta perspektiv kan bolagens 

hållbarhetsrapportering fungera som strategisk kommunikation för att bevisa att 

hållbarhetsrapporten är förankrad i bolagets reella verksamhet. Lindstedt belyser 

även är att det rent teoretiskt är möjligt att konstruera en hållbarhetsrapport i 

enlighet med GRI:s ramverk, som inte bygger på att företaget har presterat någon 

CSR-strategi de facto. Substansen i rapporten kan alltså vara låg, även om företaget 

följer GRI:s ramverk: 

 

– Det är fullt möjligt att konstruera en rapport i enlighet med GRI, som inte är 

förankrad i bolagens reella verksamhet, enligt Lindstedt.  
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Bogle misstänker att flera PR-byråer förhåller sig till CSR som något enkelt som kan 

ompaketeras med kommunikativa medel. Silberg förhåller sig till Bogles kritik på 

följande sätt:  

 

– Mycket av att få CSR-strategin ”att hända” kan kopplas till kommunikativa 

processer. Fler grupper vill idag ha assistans kring sin hållbarhetsrapportering och 

det kan vara svårt att nå alla målgrupper via en och samma rapport. Detta är ett 

dilemma vid produktionen av en hållbarhetsrapport – det är lite av en utopi att utgå 

från att det är möjligt att nå alla målgrupper via en och samma rapport, om målet är 

att uppnå meningsfull kommunikation.  

 

En genomgående tendens är att samtliga respondenter understryker vikten av att 

CSR-strategin måste genomsyra hela företaget, vara förankrad i målstyrningen och 

att alla anställda måste kunna identifiera sig med hållbarhetsrapporteringen. Det 

som särskiljer Lindstedts intervju från de övriga, är att hon belyser de kulturella 

aspekterna av bolagens hållbarhetsrapportering - att hållbarhetsrapporterna kan 

användas för att producera och reproducera bolagens företagskultur. Detta 

resonemang är intressant då det belyser att hållbarhetsrapporteringen kan användas 

som strategisk kommunikation för att differentiera ett bolag från ett annat.  

 

Intervjun med Bogle på CSR Sweden är tänkvärd på grund av att hon skarpt 

kritiserar hur PR-byråer arbetar med CSR och att de kommunikativa aspekterna av 

bolagens CSR-strategier har blivit alltför starka. För att nyansera bilden av hur 

hållbarhetsrapportering fungerar är Bogles resonemang uppfriskande.  

 

Samtliga respondenter är präglade av sina yrkesroller vilket således påverkar de 

uppfattningar kring CSR och hållbarhetsrapportering som förmedlas. Petersens 

yrkesroll som CSR-kommunikatör innebär att kommunicera fördelarna med en CSR-

strategi. Att hållbarhetsrapportering fungerar som varumärkesstärkande strategisk 

kommunikation är ur hennes perspektiv logiskt. Det faktum att det saknas ett kritiskt 

förhållningssätt till hur de kommunikationsstrategier som Hallvarsson och 

Halvarsson rekommenderar kan verifieras är ett kritiskt faktum. Detta eftersom 
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byrån inte har mandat att de facto kontrollera att uppgifterna som bolagen vill 

kommunicera kring är förankrade i bolagens reella verksamhet. Med den 

utgångspunkten finns risken att hållbarhetsrapporteringen betraktas som mer 

kommunikation än realitet, i linje med Bogle på CSR Swedens resonemang.  

 

Respondenternas resonemang berör hur hållbarhetsrapportering enligt GRI fungerar 

som ett legitimeringsverktyg för att bevisa för företagens intressenter att bolagets 

CSR-strategi är förankrad i bolagets reella verksamhet. Detta resonemang väcker en 

nyfikenhet – i vilken utsträckning följer svenska börsnoterade bolag GRI:s riktlinjer 

egentligen? Av den anledningen kommer detta att empiriskt testas via den 

kvantitativa innehållsanalysen. 

 

5.1.3 Hållbarhetsrapportering – en varumärkesstärkande funktion 

Enligt Lindstedt är internal branding, minskad personalomsättning och rekrytering 

av nya, yngre nyckelmedarbetare, varumärkesstärkande funktioner som 

hållbarhetsrapportering i form av strategisk kommunikation kan generera: 

 

– CSR-strategin kan användas i varumärkesbyggande syftande med målet att nå nya 

målgrupper och marknader, enligt Lindstedt. 

 

Även Bogle anser att CSR och hållbarhetsrapportering kan stärka svenska 

börsnoterade bolags varumärke via att arbetsgivaren blir attraktiv i form av employer 

branding. I linje med detta resonemang kan en effekt av en aktiv CSR-strategi vara 

att det genererar nöjda medarbetare och att bolaget framstår som en eftertraktad 

arbetsgivare. Även Charlotte Petersen på Danske Bank företräder denna uppfattning:  

 

– CSR-aktiviteter fungerar som en marknadsföringskanal i det avseende att de 

exempelvis kan förbättra bilden av företaget gentemot studenter och arbetssökande. 

 

Petersen konstaterar även att CSR kan vara en varumärkestillgång då det kan vara 

den avgörande faktorn när en kund står i valet mellan en bank från en annan - i 

synnerhet för banker som har liknande typer av produkter: 
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– Om människor får en mer positiv syn på vår verksamhet inom Danske bank group, 

på grund av de saker vi gör inom CSR-området, kommer det sannolikt att påverka 

allmänhetens varumärkeslojalitet. Det handlar mer om att vara konsekvent i CSR-

arbetet, så det blir tydligt för allmänheten att vi tar detta ansvar på stort allvar, 

berättar Petersen.  

 

– Jag tror inte att du som företag kan bestämma om du vill att CSR ska fungera som 

en varumärkesbyggande aktivitet - det är alltid mottagaren av meddelandet som 

avgör om företagets sociala ansvar är av någon betydelse, enligt Petersen. 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att respondenterna uppfattar att 

hållbarhetsrapportering påverkar svenska börsnoterade företags varumärken då det 

genererar ett stärkt varumärke både internt och externt samt ökad konkurrenskraft 

som arbetsgivare. Ett kritiskt faktum utgörs dock av den syn på intressenter som 

Petersen vittnar om:  

 

– Som ett stort företag har vi ett brett spektrum av samarbetsaktörer och vi försöker 

att ta så många faktaaspekter och synpunkter som möjligt i beaktande när vi planerar 

vår CSR-kommunikation, enligt Petersen. 

 

Petersens resonemang kring att Danske bank groups hållbarhetsrapportering riktas 

till en så bred intressentgrupp är ett problematiskt faktum. Hennes citat tyder på att 

hållbarhetsrapporteringen riktar sig till såväl medborgare som CSR-experter. Är det 

möjligt att komponera en meningsfull kommunikation till en så stor mängd 

intressenter? Kommunikationen kan i detta avseende lika gärna riktas sig till ”en 

allmänhet” - vilket inte är eftersträvansvärt då alla målgrupper har skilda intressen 

med att interagera med ett företag. För att fungera varumärkesstärkande bör 

bolagens hållbarhetsrapportering vara målgruppsanpassad utifrån skilda 

intressenters kommunikationsbehov.  

 

 

 

 



Själlös rapportering eller strategisk kommunikation? En analys av svenska börsnoterade bolags hållbarhetsrapportering 
 

 
 
 

 35 

5.1.4 Komplexa branscher präglar hållbarhetsrapporteringen 

Resultatet från samtalsintervjuerna pekar på att respondenterna uppfattar att 

branschtillhörighet såsom huruvida bolaget verkar inom komplexa branscher med 

många olika intressenter påverkar hållbarhetsrapporteringen.  

 

Enligt Silberg har CSR-begreppet fått ett starkt fäste i Sverige och det finns en 

samsyn bland svenska företag kring vad som läggs in i begreppet. Hållbarhets-

rapporteringen är dock beroende av inom vilken bransch företagen verkar. 

Branschtillhörighet präglar även ordval, tonalitet och retoriska ansatser i 

hållbarhetsrapporteringen. Enligt Silberg måste hållbarhetsrapporteringen baseras 

utifrån vilken verksamhet företaget bedriver och inom vilken bransch de verkar. 

Även Lindstedt på Ethos International hävdar att branschtillhörighet påverkar 

bolagens hållbarhetsrapportering: 

 

– Beroende på branschtillhörighet ser företagens materialitet, det som är av vikt för 

verksamheten och vilka de väsentliga verksamhetsfrågorna är, olika ut. Vilka CSR-

frågor som är relevanta för en bank, jämfört med exempelvis en tillverkandeindustri 

eller ett telekombolag, är helt olika, enligt Lindstedt. 

 

Respondenternas uppfattningar är intressanta då de belyser hur branschtillhörighet 

präglar hållbarhetsrapporteringen. Resonemanget sker dock på en abstrakt nivå – 

trots att samtliga respondenter utgår från att bolagen använder GRI som 

granskningsstandard kan de inte redogöra för specifika indikatorer eller områden 

som olika branscher tenderar att koncentrera hållbarhetsrapporteringen kring. 

Vidare efterlyses ett kritiskt resonemang kring huruvida GRI är ett legitimt 

granskningsverktyg eller inte. Av dessa anledningar kommer det empiriskt att testas, 

via den kvantitativa innehållsanalysen, vilka konkreta GRI-indikatorer som de 

respektive branscherna och bolagen rapporterar kring och i vilken uträckning 

rapporteringen sker. 
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5.2 Resultatsammanställning ‐ kvantitativ innehållsanalys 

Nedan följer en resultatsammanställning för den kvantitativa innehållsanalysen. Se 

bilaga 2 - Kodschema för kvantitativ innehållsanalys med resultat för varje bolag 

och bransch för samtliga nedanstående frågeställningar. 

 

5.2.1  I vilken utsträckning följer de studerade svenska börsnoterade bolagen GRI:s 

riktlinjer kring hållbarhetsrapportering?  

Resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen indikerar på att de studerade 

bolagen hållbarhetsrapporterar mest respektive minst kring följande av GRI:s 

indikatorer:  

 

GRI-indikatorer bolagen i högst utsträckning hållbarhetsrapporterar kring 

EC1: Direkt genererat och distribuerat ekonomiskt värde, inklusive intäkter, 

rörelsekostnader, ersättning till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, 

balanserad vinst samt betalningar till finansiärer och regeringar 

 

EC2: Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens 

verksamhet till följd av klimatförändringar 

 

EN3: Totala direkta och indirekta växthusgasutsläpp i vikt  

  

GRI-indikatorer bolagen i lägst utsträckning hållbarhetsrapporterar kring 

EC5: Skalan för normala ingångslöner efter kön jämfört med lokala minimilöner på 

väsentliga verksamhetsplatser 

 

SO2: Verksamheter med betydande potential eller faktiska negativ inverkan på 

lokalsamhället  

 

SO3: Förebyggande och riskreducerande åtgärder genomförda i verksamheten med 

betydande, potentiell eller faktiska negativa inverkan på lokalsamhället 
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 Materials  Industrials  Financials  Consumer 

Discretionary 

Andel bolag 

som 

rapporterar 

enligt GRI: 

3 st (60 %)  3 st (60 %)  5 st (100 %)  4 st (80 %) 

Andel bolag 

som inte 

rapporterar 

enligt GRI: 

2 st. Kemira & 

Chr. Hansen 

Holding (40 %) 

2 st. SAAB & 

Skanska (40 %) 

‐  1 st. Modern Times 

Group (20 %) 

 

Tabell 1. Rapportering i enlighet med GRI:s riktlinjer 

Tabellen illustrerar andelen bolag och branscher som uppger att de rapporterar i enlighet 

med GRI:s riktlinjer. 

 

En majoritet av de studerade bolagen uppger att de rapporterar i enlighet med GRI:s 

index, totalt 15 bolag av 20 studerade. En sammanställning av den procentuella 

rapporteringen enligt GRI:s index indikerar dock på att en majoritet av de studerade 

bolagen inte rapporterar i enlighet med GRI:s index. Se bilaga 4 - GRI-indikatorer 

bolagen hållbarhetsrapporterar mest respektive minst kring. 

 

Vid en yttre anblick kan hållbarhetsrapporterna inge ett sken av att innehålla utförlig 

information kring bolagens CSR-strategier, exempelvis via val av avancerad statistik. 

Resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen indikerar dock på att flertalet av 

de analyserade hållbarhetsrapporterna de facto redovisas enligt få av GRI:s 

indikatorer, bolagen SSAB och Bolidens hållbarhetsrapporter är två exempel. 

Ytterligare ett intressant resultat är att Nordea Bank enbart rapporterar på ett fåtal av 

GRI:s indexpunkter, exempelvis hållbarhetsrapporterar inte bolaget på någon av 

punkterna kopplat till social performance. 

 

Resultatet indikerar på att de studerade bolagen i hög utsträckning anger att de 

hållbarhetsrapporterar enligt GRI men att de på detaljnivå inte rapporterar i enlighet 
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med de specifika GRI-riktlinjerna. 58 % av de studerade börsnoterade bolagen 

rapporterar en högre andel nej än ja i enlighet med GRI:s index. Viktigt att ta i 

beaktande är dock att analysen enbart är baserad på ett urval av GRI:s indikatorer. 

Det är fullt möjligt att bolagen rapporterar fullvärdigt på punkter som inte har 

analyserats. Resultatet leder dock fram till slutsatsen att de studerade bolagen följer 

GRI:s riktlinjer i låg utsträckning, inom ramen för denna studie. Detta utgör ett 

kritiskt faktum utifrån perspektivet att bolagen kan använda hållbarhetsrapportering 

som ett strategiskt kommunikativt medel för att legitimera CSR-strategin gentemot 

interna och externa intressenter.  

 

5.2.2 Vilka av de studerade svenska börsnoterade bolagen får högst respektive lägst CSR‐

grad? 

Att redogöra för bolagens CSR-grad är relevant då mönster för de skilda branscherna 

kan urskiljas. CSR-graden har beräknats enligt antalet ja bolagen har 

hållbarhetsrapporterat utifrån GRI:s indikatorer. 

 

Tabell 2. Sammanställning av total CSR‐grad 

Tabellen illustrerar vilka bolag och branscher som rapporterar de högsta respektive lägsta 

CSR‐graderna. 

 

 

 

Bransch  Bolag med högst CSR‐grad  Bolag med lägst CSR‐grad 

Materials  Stora Enso (andel ja: 17 st)  SSAB (andel nej: 19 st) och Chr. 

Hansen Holdning (andel nej: 19 

st) 

Industrials  Volvo (andel ja: 26 st)  Scania (andel nej: 19 st) 

Financials  Danske Bank (andel ja: 14 st)  Nordea Bank (andel nej: 23 st) 

Consumer Discretionary  Electrolux  (andel  ja:  10  st)  och 

Hennes & Mauritz (andel  ja: 10 

st) 

Modern  Times  Group  (andel 

nej: 21 st) 



Själlös rapportering eller strategisk kommunikation? En analys av svenska börsnoterade bolags hållbarhetsrapportering 
 

 
 
 

 39 

Sammanställningen av total CSR-grad indikerar på att Volvo är det bolag som 

uppmäter den högsta CSR-graden (andel ja: 26 st) och Nordea Bank är det bolag som 

uppmäter den lägsta CSR-graden (andel nej: 23 st). Ytterligare ett intressant resultat 

är att Modern Times Group, som är det bolag som uppmäter den lägsta CSR-graden 

inom branschen consumer discretionary, även uppmäter den lägsta omsättningen. 

Att även bolag såsom Stora Enso, Electrolux och Hennes & Mauritz uppmäter höga 

CSR-grader såväl som hög omsättning, går i linje med detta resonemang. Detta 

resultat ger en indikation på att omsättning kan påverka bolagens uppmätta CSR-

grad. Av den anledningen har styrkan i sambandet mellan variablerna omsättning 

och CSR-grad beräknats – huruvida omsättningen ökar när CSR-graden ökar. 

 

En möjlig orsak till att bolagen uppmäter skilda CSR-grader kan med andra ord vara 

att de har olika omsättningsnivåer och därför olika resurser att avsätta till 

hållbarhetsrapportering. Nedan följer en sammanställning som visar vilka bolag som 

har rapporterat högsta respektive lägsta nivåer av omsättning. Uppgifterna är 

hämtade från Largest Companies – Nordens 100 000 största företag 

(www.largestcompanies.se) där bolagens omsättningsnivåer är baserade på uppgifter 

från Riksbanken. Se även bilaga 5 - Bolagens verksamhet och omsättning – 

korrelation för en redogörelse kring bolagens verksamhet, omsättning och en 

statistisk  beräkning kring sambandet mellan CSR-grad och omsättning.  

 

Bolag med högst omsättning 

Volvo (omsättning: 29,410 euro x 1000, bokslut år 2010) 

 

Bolag med lägst omsättning 

Modern Times Group (omsättning: 1,455 euro x1000, bokslut år 2009) 
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Figur 3. Samband mellan CSR‐grad och omsättning 

Spridningsdiagrammet illustrerar ett relativt starkt positivt linjärt samband mellan bolagens 

omsättning och uppmätta CSR‐grad. Resultatet indikerar på ett relativt starkt positivt 

samband mellan den oberoende variabeln (omsättning) och beroende variabel (CSR‐grad) 

(Dahmström 2005:188–189). När bolagens omsättning ökar stiger även CSR‐graden. 

Spridningsdiagrammet avser samtliga bolag och branscher och indikerar på att bolagens 

omsättning kan påverka den uppmätta CSR‐graden. 

 

För att mäta det linjära sambandets styrka har Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient (rxy) beräknats vilken uppmäts till 0,58. Rxy 

kan variera från -1 till + 1.  Värdet 0 avser inget samband mellan variablerna. Värdet 1 

mäter ett maximalt positivt samband. – 1 uppmäter ett maximalt negativt samband. 

Slutsatsen kan därför dras att det föreligger ett relativt starkt linjärt samband mellan 

variablerna CSR-grad och omsättning (Dahmström 2005:193–197).  
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I spridningsdiagrammet är ett extremvärde tydligt – det är bolaget Volvo som 

uppmäter den högsta CSR-graden (26) och den högsta omsättningen (29,410 euro x 

1000). Detta faktum understryker ytterligare att Volvo är det bolag som uppmäter 

högst CSR-grad såväl som omsättning. Att Volvo är det bolag som uppmäter högsta 

nivåer av såväl omsättning som CSR-grad, är ett resultat som indikerar på att Volvo, i 

jämförelse med mindre lönsamma bolag, har möjligheten att avsätta fler resurser till 

CSR-strategi och hållbarhetsrapportering. Att Nordea har en lägre omsättning (7,789 

euro x1000) än Volvo kan betraktas som en förklaringsorsak till varför bolaget 

uppmäter en låg CSR-grad. Resultatet avser dock enbart sambandet mellan 

omsättning och uppmätt CSR-grad. Detta resultat kan inte anses vara talande för 

bolagens hållbarhetsrapportering eller CSR-strategi rent generellt. En tolkning av 

resultatet är dock att omsättning kan påverka de resurser som bolagen kan avsätta till 

hållbarhetsrapportering.  

 

5.2.3 Hur präglar branschtillhörighet de studerade svenska börsnoterade bolagens 

hållbarhetsrapportering? 

Hållbarhetsrapporteringen skiljer sig mellan de studerade branscherna då branschen 

consumer discretionary har flest fall av lägsta rapportering enligt GRI:s index. 

Branschen industrials har flest fall av högsta rapportering. Detta resultat styrks även 

via en beräkning av analysenheternas spridningsindex. Se även bilaga 7 - Vilka 

branscher rapporterar minst respektive mest enligt GRI:s riktlinjer?  

 

5.2.3.1 Spridningsindex och Cramers V 

Ett spridningsindex visar i vilken grad analysenheterna har en jämn fördelning 

mellan variabelns olika kategorier (Esaiasson et al. 2004:379–380). 

Spridningsindexet är relevant att beräkna för att analysera vilken spridning av GRI:s 

variabler (EC1-S08) som varje bransch har hållbarhetsrapporterat kring. 

Beräkningen är koncentrerad kring i vilken utsträckning bolagen har rapporterat ja 

på GRI:s indikatorer. Måttet 0 indikerar på en minimal spridning mellan 

kategorierna och måttet 1 visar på en maximal spridning mellan indikatorerna 

(Esaiasson et al. 2004:379).  
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Spridningsindexet illustrerar skillnader i hållbarhetsrapporteringen inom 

branscherna. För att kunna uttala sig om branschspecifika tendenser är det centralt 

att extremvärden inom ett specifikt bolag inte påverkar det resultat som anses vara 

talande för branscherna i stort. Om spridningen bland resultatet inom exempelvis 

branschen materials uppmäts som hög, så pekar detta på att de olika bolagen inom 

denna bransch i hög utsträckning har rapporterat olika värden. En låg spridning 

eftersträvas därför. Se bilaga 8 - Sammanställning av spridningsindex för en 

konkret beräkning utifrån kategorierna EC1-S08.  

 

Sammanställningen av spridningsindexet indikerar på att det råder en låg spridning 

inom samtliga branscher: Branschen materials (0,26). Branschen industrials (0,29). 

Branschen financials (0,27). Branschen consumer discretionary (0,28).  

  

Beräkningen av Cramers V illustrerar samband mellan branscherna - om mönster 

kan urskiljas kring att de studerade branscherna rapporterar på olika sätt i 

förhållande till GRI. Resultatet indikerar på att det finns skillnader i hur de olika 

branscherna hållbarhetsrapporterar kring GRI:s economic performance indicators 

(Cramers V: 0,673). Environmental performance indicators (Cramers V: 0,596). 

Social performance indicators (Cramers V: 0,552). 

 
Branscherna materials, industrials, financials och consumer discretionary har med 

andra ord skilda rapporteringsnivåer kring GRI:s ekonomiska, miljömässiga och 

sociala indikatorer. Resultatet indikerar inte på vilka av de specifika indikatorerna 

som bolagen har skilda rapporteringsnivåer kring, se punkten nedan för en 

sammanställning kring detta. En sammanfattande slutsats är att branschtillhörighet 

påverkar hållbarhetsrapporteringen.   

 

5.2.3.2 Vad hållbarhetsrapporterar branscherna mest respektive minst kring?  

En procentuell översikt har sammanställts där varje bransch rapportering i 

förhållande till GRI:s indikatorer har sammanställts. Se bilaga 6 - Varje bransch i 

förhållande till GRI och de andra branscherna. Översikten baseras på de indikatorer 

som branscherna har kommunicerat ja på över 70 % av svaren och nej på över 60 % 

av svaren.  
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Branschen materials hållbarhetsrapporterar mest kring environmental performance 

indicators och minst kring social performance indicators – mest kring miljömässigt 

ansvarstagande och minst kring socialt ansvarstagande. Anmärkningsvärt är att 

branschen inte har någon andel rapporterade ja på över 70 % på GRI:s social 

performance indicators.  

 

Branschen industrials hållbarhetsrapporterar mest kring GRI:s environmental 

performance indicators och minst kring social performance indicators – mest kring 

miljömässigt ansvarstagande och minst kring socialt ansvarstagande. 

Anmärkningsvärt även här är att branschen industrials endast hållbarhetsrapporterar 

ja på över 80 % kring två av social performance indicators, SO1 och SO5. Detta 

indikerar på att branschen i låg utsträckning hållbarhetsrapporterar kring GRI:s 

riktlinjer för socialt ansvarstagande.  

 

Branschen financials hållbarhetsrapporterar mest kring GRI:s economic 

performance indicators och minst kring social performance indicators – mest kring 

ekonomiskt ansvarstagande och minst kring socialt ansvarstagande. Ett påfallande 

resultat är att samtliga studerade bolag inom branschen inte rapporterar enligt social 

performance indicators på följande punkter: SO1, SO2, SO3 och SO8. Detta indikerar 

på att inga av de studerade bolagen tar hänsyn till verksamhetens påverkan på 

lokalsamhället. Detta resultat är paradoxalt då ett av fundamenten i ett bolags CSR-

strategi bör utgöras av ett socialt ansvarstagande (Carroll & Buchholtz 2003:36–38).  

 

Branschen consumer discretionary hållbarhetsrapporterar mest kring environmental 

performance indicators och minst kring social performance indicators – mest kring 

miljömässigt ansvarstagande och minst kring socialt ansvarstagande. Generellt har 

branschen consumer discretionary en hög frekvens av rapporterade nej kring 

samtliga indikatorer. På hela nio punkter har samtliga av de studerade bolagen inte 

rapporterat enligt GRI:s index, vilket indikerar på att branschen consumer 

discretionary inte förhåller sig till GRI:s riktlinjer i hög utsträckning.  
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Figur 4. Högst frekvens av rapporterade ja enligt GRI:s indikatorer 

Diagrammet illustrerar att de studerade börsnoterade bolagen inom branscherna 

materials och industrials huvudsakligen hållbarhetsrapporterar kring ett miljömässigt 

ansvarstagande ‐ GRI:s environmental performance indicators (EN1‐EN9). Bolagen 

inom branschen financials hållbarhetsrapporterar framför allt kring ett ekonomiskt 

ansvarstagande – GRI:s economic performance indicators (EC1‐EC9).  Det är även 

tydligt att bolagen inom branschen consumer discretionary hållbarhetsrapporterar 

enligt ett fåtal av GRI:s indikatorer.  

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Högst frekvens av rapporterade nej enligt GRI:s indikatorer 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Diagrammet belyser att de studerade börsnoterade bolagen inom samtliga branscher 

hållbarhetsrapporterar i lägst utsträckning kring ett socialt ansvarstagande – GRI:s 

social performance indicators (SO1‐SO8). Bolagen inom branschen consumer 

discretionary hållbarhetsrapportar en högst frekvens av nej på samtliga studerade 

indikatorer. 

6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION  

I följande sammanfattande kapitel presenteras de slutsatser som den kvantitativa 

innehållsanalysen har genererat. Resultaten analyseras mot bakgrund av 

presenterade teorier, forskning och samtalsintervjuer. Sammanställningen av 

tidigare forskning, teorier och samtalsintervjuer har resulterat i att två mönster 

har utkristalliserats sig: hållbarhetsrapportering fungerar som strategisk 

kommunikation gentemot interna och externa intressenter. CSR och 

hållbarhetsrapportering fungerar varumärkesstärkande, internt och externt. De 

här fokusområdena knyter an till uppsatsens överordnade syfte - att granska hur 

20 svenska börsnoterade bolags hållbarhetsrapportering struktureras och hur 

hållbarhetsrapportering fungerar som strategisk kommunikation. Avsnittet 

avslutas med att undersökningarnas resultat värderas och att förslag till vidare 

forskning presenteras. 

 

6.1 Hållbarhetsrapportering – intern och extern strategisk kommunikation 

Resultatet från samtalsintervjuerna antyder att svenska börsnoterade bolags 

hållbarhetsrapportering används som strategisk kommunikation för att uppnå mål 

som att möjliggöra en meningsskapande kommunikation mellan företaget och dess 

intressenter. Detta utifrån Falkheimer och Heides definition av strategisk 

kommunikation: kommunikation med avsikten att uppnå ett visst fastställt mål 

(Falkheimer & Heide 2003:19).   

 

En meningsskapande hållbarhetsrapportering bidrar till att externa intressenter kan 

delge sina synpunkter på bolagets hållbarhetsrapportering, ett resonemang som även 

går i linje med teorier som förespråkar en meningsskapande kommunikation framför 

en envägskommunikation (Morsing & Schultz 2006:336). Genom att företagen är 
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villiga att förändra hållbarhetsrapporteringen utifrån intressenters krav kan en 

asymmetrisk relation motverkas, enligt Grunigs teorier om asymmetrisk 

kommunikation (L’Etang & Pieczka 2006:367) och Manescus forskning (2010:27). 

Hållbarhetsrapporteringen blir då inte enbart en rapporteringskälla utan kan stärka 

relationen mellan ett företag och dess externa intressenter. 

 

– Investerare är inte i lika hög utsträckning intresserade av vad företag har gjort utan 

vad de kommer att göra, enligt Bogle.  

 

Detta citat belyser att hållbarhetsrapporteringen fungerar som strategisk 

kommunikation för att motsvara intressenters krav kring en proaktiv strategi som 

presenterades i avsnittet för tidigare forskning (2009:114). 

 

Det finns även resonemang inom Fredrikssons forskning kring att 

hållbarhetsrapportering används som strategisk kommunikation för att påverka 

intressenters föreställningar om företaget (Fredriksson 2008:250). Investerare vill 

säkerställa att företag är pålitliga samarbetspartners och att de tar hänsyn till 

verksamhetens påverkan på samhället. Ur den synvinkeln fungerar 

hållbarhetsrapporteringen som strategisk kommunikation med målet att bygga 

förtroende. Ur detta perspektiv är det fundamentalt att hållbarhetsrapporteringen är 

förankrad i bolagets praktiska verksamhet.  

 

En förtroendefråga är att hållbarhetsrapporteringens legitimitet kan upprätthållas – 

även i detta avseende är det elementärt att GRI-rapporteringen avspeglar bolagets 

praktiska verksamhet. Hållbarhetsrapporteringen enligt GRI får inte används som ett 

verktyg för att förmedla en air av trovärdighet. En framgångsrik CSR-strategi kan inte 

kommuniceras via en själlös rapportering där bolagens CSR-aktiviteter enbart 

redogörs för likt en checklista som bockas av. Ett sådant förhållningssätt skapar inte 

engagemang eller förtroende varken hos bolagets interna eller externa intressenter. 

En meningsskapande kommunikation bygger på att mottagarna av 

kommunikationen inte betraktas som tomma hinkar som ska fyllas med information. 

Gällande hållbarhetsrapportering kan företag få värdefulla insikter kring hur de ska 
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utveckla sina CSR-strategier – genom att interagera och lyssna på sina intressenter. 

Med denna inställning kan hållbarhetsrapporteringen bli meningsskapande, 

strategisk kommunikation.  

 

6.2 Varumärkesstärkande CSR och hållbarhetsrapportering – internt och externt 

Lindstedts resonemang kring att hållbarhetsrapportering fungerar 

varumärkesstärkande, går i linje med Cornellisen & Cornellisens diskussion kring hur 

Corporate branding innebär hur en organisation formulerar en varaktig identitet 

som är relevant för alla dess intressenter (Cornellisen & Cornellisen 2011:67). 

Hållbarhetsrapporteringen kan ur detta perspektiv fungera som strategisk 

kommunikation för att skapa en företagsidentitet. Genom att företaget 

kommunicerar att det inser att deras verksamhet kan vara skadlig för exempelvis 

miljön och att det är villigt att vidta åtgärder för att parera detta, knyts värden såsom 

ansvarstagande till bolagets identitet.  

 

Petersens konstaterande att CSR kan vara en varumärkestillgång går även i linje med 

Thatchenkerys teori om att CSR kan stärka ett företags varumärke (2010:37). 

Resonemanget korresponderar även med Mark-Herbert & Schantz argumentation 

kring att hållbarhetsrapportering kan bidra till ett stärkt varumärke då relationen 

mellan företaget och dess interna intressenter stärks (Mark-Herbert & Schantz 

2007:6). För att hållbarhetsrapporteringen ska möjliggöra en meningsskapande 

kommunikation, enligt Fiskes resonemang (Fiske 2002:1-2), är det centralt att 

bolagets interna intressenter tas i beaktande då det är dessa som ska omsätta 

företagets CSR-strategier i det praktiska arbetet. 

 

Att det varumärkesbyggande arbetet är en angelägenhet för bolagens ledning och de 

anställda (Dunn 2004:3) understryks även av Silberg på Hallvarsson och Halvarsson:  

 

– Företagens retorik i hållbarhetsrapporteringen måste bottna i företagets filosofi, i 

företagets värderingar. CSR-strategin måste genomsyra hela företagets struktur. 

Kommunikationsavdelningen kan inte dra igång ett CSR-projekt som resten av 
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organisationen ställer sig skeptiska inför, medarbetarna måste känna igen sig i 

språkbruket, berättar Silberg.  

 

Om kriterierna ovan uppfylls, kan hållbarhetsrapportering bidra till ökad intern 

förståelse kring företagets CSR-strategi. Den form av internal och employer branding 

som Silberg refererar till belyses även av Argenti (2007:122) och Morsings teorier 

kring att CSR-engagemanget bör genomsyra hela företagets organisation, från 

organisationsledningen till de anställda (Morsing et al. 2008:108–109). 

Det väsentliga är att hållbarhetsrapporteringen är förankrad i bolagens verksamhet 

och sker ”inifrån ut” vilket förutsätter att bolagets anställda kan identifiera sig med 

hållbarhetsrapporteringen, vilket samtliga samtalsintervjuer såväl som forskning från 

Morsing (Morsing et al. 2008:97) indikerar på. Om intressenterna kan ställa sig 

bakom hållbarhetsrapporteringen, kan de fungera som ambassadörer för företagets 

CSR-strategi och på så sätt stärka företagets varumärke. 

 

Ur ett systemteoretiskt kommunikationsperspektiv är det tydligt att svenska 

börsnoterade bolag verkar i en komplex värld. En ökad transparens har medfört krav 

på att bolag måste interagera med en rad nya intressenter. Investerare, myndigheter, 

kritiska granskare i form av intresseorganisationer och medier - grupper som ställer 

skilda och mångdimensionerade krav på bolagens kommunikation i allmänhet och 

hållbarhetsrapporteringen i synnerhet. 

 

CSR är ett kontroversiellt begrepp – i linje med kritik om att socialt ansvar inte bör 

ligga på företag utan att dessa frågor bör hanteras av det fria marknadssystemet 

(Carroll & Buchholtz 2003:41–45). För att ett företag ska kommunicera sitt 

samhällsengagemang via hållbarhetsrapportering med målet att stärka sitt 

varumärke – måste kommunikationen vara trovärdig i förhållande till den 

verksamhet bolaget bedriver. Detta för att inte riskera att hållbarhetsrapporteringen 

uppfattas som en konstruktion av trovärdighet vid en eventuell granskning. 

 

Sammanfattande slutsatser är att ett företags varumärke bygger på att behålla 

förtroendet men även skapa nyfikenhet hos såväl interna som externa, nya som 



Själlös rapportering eller strategisk kommunikation? En analys av svenska börsnoterade bolags hållbarhetsrapportering 
 

 
 
 

 49 

gamla intressenter. Som svar på denna uppsats titel kan hållbarhetsrapportering 

fungera som strategisk kommunikation istället för själlös rapportering - ett krav är 

dock att hållbarhetsrapporteringen uppfattas som både trovärdig och intressant av 

bolagens skilda intressenter. 

 

6.3 De studerade svenska börsnoterade bolagens hållbarhetsrapportering följer GRI:s 

riktlinjer i låg utsträckning 

Det systemteoretiska kommunikationsperspektivet tar sin utgångspunkt i att företag 

verkar i öppna system och interagerar med andra företag (L’Etang & Pieczka 

2006:72). Resultatet från innehållsanalysen att de studerade bolagen följer GRI:s 

riktlinjer i låg utsträckning kan förklaras med att även om hållbarhetsrapportering 

inte är lagstadgat för svenska börsnoterade bolag, till skillnad från de statliga, kan en 

misstanke riktas mot att bolagen implicit upplever krav från andra bolag att de bör 

hållbarhetsrapportera. Detta även om bolagen de facto inte har alla siffror som en 

adekvat hållbarhetsrapportering enligt GRI kräver. Denna teori belyses även i 

Fredrikssons avhandling - företag tar inspiration och kan uppleva krav kring sin 

hållbarhetskommunikation utifrån andra företag (Fredriksson 2008:240).  

 

I linje med intressentteorin möjliggör hållbarhetsrapportering insyn från intressenter 

såsom aktieägare och potentiella investerar kring företagets CSR-strategi. Att svenska 

börsnoterade bolag i låg utsträckning rapporterar i enlighet med GRI:s index, kan 

tolkas mot bakgrund av Lindstedt på Ethos Internationals resonemang. 

Hållbarhetsrapportering är strategisk kommunikation med målet att bevisa för 

bolagets intressenter att hållbarhetsarbetet är förankrat i bolagets reella verksamhet. 

Företagen kan därför använda hållbarhetsrapporteringen som ett 

legitimeringsverktyg - GRI betraktas som en kvalitetsgaranti då bolagens 

hållbarhetsrapport följer ett internationellt ramverk. 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen indikerar på att merparten av de studerade 

bolagen uppger att de rapporterar i enlighet med GRI:s index, men att den faktiska 

rapporteringen är bristfällig. Det är ett bekymmersamt faktum då det vittnar om att 

substansen bakom hållbarhetsrapporteringen är låg. Detta faktum öppnar upp för en 
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vidare diskussion kring hur tillförlitligt GRI är som granskningsstandard, vilket 

diskuteras under punkt 6.5 Hur GRI bör utvecklas som granskningsstandard. 

 

6.4 Branschtillhörighet påverkar hållbarhetsrapporteringen  

Företags hållbarhetsrapportering är präglad av inom vilken bransch de verkar, dessa 

faktorer avspeglas i företagens hållbarhetsrapporter då specifika förutsättningar 

kommuniceras mer än andra (Fredriksson 2008:150–155). Även Silberg på 

Hallvarsson och Halvarsson betonar att bolagens hållbarhetsrapportering baseras 

kring vilken verksamhet företaget bedriver och inom vilken bransch de existerar. 

Även Manescu konstaterar i sin forskning att det finns skillnader i hur olika 

branscher hållbarhetsrapporterar (Manescu 2010:27). 

 

Carrolls fyrdelade definition av CSR ger insikter i orsaker till att branschtillhörighet 

präglar hållbarhetsrapporteringen. Det är oundvikligt att olika företag kommer att 

lägga in skilda innerbörder i begreppet CSR, till följd av att företagen varierar i 

storlek, vilka resurser de har, vilken lönsamhet de kan uppvisa och således vilken 

inverkan de har på samhället och företagets intressenter (Carroll 2003:34).  

 

Enligt Bogle på CSR Sweden har företag idag många fler intressenter och med ny 

informationsteknik är företagsklimatet mer transparant och således sårbart för 

granskning– ett faktum som präglar samtliga branscher. Utifrån intressentmodellen 

kan därför resultatet att branschen consumer discretionary har flest fall av lägsta 

rapportering enligt GRI:s index och att branschen industrials har flest fall av högsta 

rapportering enligt GRI:s index, tolkas utifrån att branschernas intressenter ser 

annorlunda ut. Vidare kan resultatet att Volvo är det bolag som uppmäter den högsta 

CSR-graden förklaras av att bolagets huvudsakliga intressenter är underleverantörer. 

Företag som levererar varor och tjänster till andra företag, har särskilt höga krav på 

sin CSR-strategi, exempelvis verkstäder som levererar till fordonsindustrin (Borglund 

et al. 2009:101–105). Volvo företräder branschen industrials vilket innefattar bolag 

som arbetar med exempelvis byggnadsmaterial, ingenjörsverksamhet och 

maskindelar – en tydligt produktionsinriktad bransch. Nordea Bank representerar 

branschen financials vilket är en relationsinriktad bransch med fokus på kommersiell 
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bankverksamhet, försäkringar och fastigheter. Att bolagen befinner sig inom 

produktions- kontra relationsinriktade branscher, präglar hållbarhetsrapporteringen 

enligt Carina Silberg på Hallvarsson och Halvarsson, vilket även intygas av Lindstedt 

på Ethos International.  

 

Bolagen inom branscherna materials, industrials och consumer discretionary 

hållbarhetsrapporterar huvudsakligen kring ett miljömässigt ansvarstagande vilket 

kan bero på att dessa branscher opererar inom tillverknings- och 

produktionsindustrier som genererar en betydande miljöpåverkan i form av 

koldioxidutsläpp och påverkan på vatten. Inom branschen consumer discretionary, 

bolag som arbetar med exempelvis däck, gummi, hushållsmaterial och 

konsumentelektronik gäller detsamma. Detta är branscher som tillverkar produkter 

som utsätter miljön för påfrestningar – därför fokuseras hållbarhetsrapporteringen 

kring miljömässiga aspekter. Branschen financials kommunicerar huvudsakligen 

kring sitt ekonomiska ansvarstagande, vilket är en logisk slutsats då branschen 

inbegriper bolag som verkar inom kapitalintensiva marknader där det ekonomiska 

ansvarstagandet utgör fokus för kommunikationen med intressenter. 

 

Det faktum att de studerade börsnoterade bolagen hållbarhetsrapporterar på olika 

sätt i förhållande till GRI beroende på inom vilka branscher de verkar – utgör en 

betydelsefull tolkningsbakgrund för att förstå hur hållbarhetsrapportering fungerar 

som varumärkesstärkande, strategisk kommunikation. Tillsammans med resultatet 

från regressionsanalysen kan slutsatsen dras att branschtillhörighet och omsättning 

kan inverka på de studerade bolagens hållbarhetsrapportering. För att 

hållbarhetsrapporteringen ska uppnå strategiska mål som varumärkesstärkande – är 

det betydelsefullt att rapporteringen kan tåla den kritiska granskning som stora 

företag tvingas att genomgå i dagens samhälle. Om en kritisk granskning avslöjar 

hållbarhetsrapporteringen som illegitim, exempelvis att den inte följer GRI:s 

standarder trots att bolaget uppger att det rapporterar i enlighet med ramverket, kan 

bolagets varumärke skadas då den äventyrar bolagets trovärdighet. En av studiens 

slutsatser är därför att GRI bör utvecklas som granskningsstandard.  
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Figur 6. Faktorer som präglar hållbarhetsrapportering 

Figuren illustrerar de premisser som präglar svenska börsnoterade bolags 

hållbarhetsrapportering.  

6.5 Hur GRI bör utvecklas som granskningsstandard 

Ur ett kommunikativt perspektiv är det tydligt att det krävs jämförbara verktyg för att 

bolags hållbarhetsrapporteringar ska kunna granskas enligt liknande premisser. För 

att hållbarhetsrapportering enligt GRI ska fungera som ett trovärdigt 

legitimeringsverktyg är en sammanfattande slutsats att ramverket bör anpassas efter 

branschspecifika förutsättningar. 

 

Ur ett systemteoretiskt perspektiv antyder resultat från samtalsintervjuer såväl som 

forskning av Manescu (2010:27) och Fredriksson (2008:150–155) att 

hållbarhetsrapportering präglas av branschtillhörighet. Det systemteoretiska 

perspektivet belyser att företag inte agerar isolerade från en omvärld - företags 

verksamhet såväl som strategisk hållbarhetsrapportering präglas av de skilda krav 

som intressenter  ställer på olika branscher. Företags strategiska kommunikation, i 

detta avseende hållbarhetsrapporterna, präglas således av de komplexa krav som 

omvärlden ställer på företaget. Även den kvantitativa innehållsanalysen har genererat 

resultatet att olika branscher hållbarhetsrapporterar på olika sätt. En slutsats blir 

därför att GRI:s ramverk bör anpassas efter branschtillhörighet. Ramverkets 

Hållbarhets‐ 
rapportering 

Baseras på GRI:s ramverk 

Kommuniceras som 
strategisk 
kommunikation med 
målsättningen att stärka 
bolagets varumärke 

Präglas av 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tillhörighet och 
omsättning 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indikatorer bör exempelvis anpassas efter om bolaget befinner sig i en produktions- 

kontra relationsinriktad bransch. Den kvantitativa innehållsanalysen indikerar även 

på att bolagens förmåga att rapportera enligt GRI präglas av bolagets omsättning. 

Detta resultat indikerar på att bortsett från att ta hänsyn till branschspecifika 

tendenser, bör en revidering av GRI även ta hänsyn till kontextuella faktorer såsom 

bolagets omsättning.  

 

Via detta angreppssätt är det mer realistiskt att bolagen kan fullfölja en adekvat 

hållbarhetsrapportering – då ramverket anpassas efter de förutsättningar som 

präglar bolagets bransch. På detta sätt riskerar inte bolagen att undergräva de 

strategiskt kommunikativa fördelar exempelvis i form av stärkt varumärke som en 

legitim hållbarhetsrapportering kan generera.  

6.6 Värdering av undersökningarnas resultat 

I förhållande till de resultat och slutsatser som har presenterats ovan anses 

uppsatsens tvådelade syfte såväl som överordnade syfte ha besvarats. Ett antal 

kritiska aspekter bör dock belysas: 

 

De insikter som respondenterna har genererat kring hur hållbarhetsrapportering 

fungerar som strategisk kommunikation och hur hållbarhetsrapportering påverkar 

svenska börsnoterade bolags varumärken, går i linje med den forskning och de 

teorier som har presenterats. Detta leder till att respondenternas uppfattningar 

bedöms som giltiga. Det bör dock understrykas att enbart fyra respondenter har 

intervjuats – respondenternas uppfattningar kan därför inte betraktas som allmänna 

sanningar utan utgör enbart respondenternas egna reflektioner. Vid en upprepad 

studie bör även respondenter med ett tydligare utifrånperspektiv intervjuas, 

exempelvis kritiska mediala granskare och intresseorganisationer.  

 

En genomgående distinktion har varit mellan interna och externa intressenter. Vid 

en upprepad studie bör dessa breda grupper konkretiseras ytterligare, då gruppen 

externa intressenter kan innebära en rad skilda grupper med olika intressen. En 

möjlig distinktion skulle exempelvis vara investerare, medier och granskande 

organisationer.  
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En sammanfattande reflektion kring den kvantitativa innehållsanalysen har 

resulterat i insikten att resultaten inte kan anses vara talande för svenska 

börsnoterade bolag i allmänhet då enbart 20 bolag har undersökts. Ett 

tolkningsproblem utgörs av att bolagen rapporterar enligt olika ramverk. Problem 

förenade med att bolagen rapporterar enligt olika metoder och med egna mått är att 

rapporterna inte blir fullt jämförbara. Misstanken att GRI de facto inte är ett 

tillförlitligt rapporteringsverktyg, leder vidare till resonemanget att bolagens GRI-

rapportering i själva verket kanske inte avspeglar deras reella CSR-strategier. Utifrån 

detta perspektiv bör annan granskringsstandard än GRI använts vid en upprepad 

studie.  

 

Regressionsanalysen pekar på ett samband mellan omsättning och uppmätt CSR-

grad. Även detta resultat anses inte vara generaliserbart till en vidare kontext då 

enbart 20 bolag har undersökts. Vid en upprepad studie bör faktorer såsom 

personalomsättning och ökningar samt minskningar gällande lönsamhet över tid 

även tas i beaktande. Det är möjligt att faktorer av den här karaktären fungerar som 

bakomliggande faktorer och påverkar resultatet från regressionsanalysen. 

 

Kritik kan riktas mot den teoretiska ram som det empiriska materialet har analyseras 

mot bakgrund av. Ett centralt problem utgörs av att CSR och hållbarhetsrapportering 

inte är ett väl utforskat område inom en Medie- och kommunikationsvetenskaplig 

kontext - det saknas därför en solid teoretisk ram. Den systemteoretiska 

kommunikationsmodellen kan kritiseras för att vara alltför generell och avspegla 

alltför övergripande och abstrakta system. Vidare kan modellen kritiseras för att inte 

vara anpassad till moderna kommunikativa faktorer. Hur präglar exempelvis de 

granskningsverktyg som sociala medier utgör företags kommunikation? 

 

Även intressentmodellen kritiseras för att vara alltför generell. En tydligare 

distinktion kring de specifika intressenterna och skilda kommunikationsbehov hos 

dessa vore eftersträvansvärt. Företag samarbetar idag med alltfler intressenter vars 

roller kan vara flytande – distinktionen mellan interna och externa intressenter är 

alltför breda generaliseringar.  
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7. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Denna uppsats har landat i insikten att det är oklart hur tillförlitligt GRI är som 

mätverktyg. Ett område för vidare kommunikationsvetenskaplig forskning är därför 

att undersöka hur GRI eller alternativa ramverk kan utvecklas för att 

hållbarhetsrapporteringen ska baseras på ett legitimt ramverk. 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen indikerar på att omsättning kan påverka 

hållbarhetsrapportering. I forskarsamhället råder det dock inte konsensus kring 

huruvida CSR kan generera lönsamhet. För att ett företag ska kunna existera måste 

dess verksamhet vara lönsam. Hur ska en CSR-strategi motiveras om det inte kan 

inbegripa ett vinstmotiv? Vidare forskning bör därför koncentreras kring om det är 

möjligt att kvantitativt mäta de kommunikativa effekterna av CSR och 

hållbarhetsrapportering.  

 

Att den forskning som har funnits huvudsakligen har baserats utifrån ett 

företagsekonomiskt kontra marknadsföringsperspektiv belyser det faktum att det 

saknas adekvat Medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning kring 

hållbarhetsrapportering och CSR. Detta är ett bekymmersamt faktum då 

hållbarhetsrapportering används som strategisk kommunikation - ett väl utforskat 

kommunikationsvetenskapligt fält. Att använda de kritiska verktyg som Medie- och 

kommunikationsvetenskapen tillhandahåller, kan utgöra en betydelsefull grund för 

att vidare studera kopplingen mellan kommunikation och realitet. 
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BILAGOR 

 

BILAGA 1 – Definitioner av GRI:s indikatorer ‐ ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

ansvarstagande  

 

Ekonomiskt ansvarstagande (EC1‐EC9) 

Den ekonomiska dimensionen av företags hållbarhetsarbete avser organisationens 

påverkan på de ekonomiska villkoren för dess intressenter och kring ekonomiska 

system på lokal, nationell, och global nivå. De ekonomiska indikatorerna gäller 

kapitalflödet mellan olika intressenter, och huvudsaklig ekonomisk påverkan från 

organisationen på hela samhället. 

 

Miljömässigt ansvarstagande (EN1‐EN9) 

Den miljömässiga dimensionen av hållbarhet avser organisationens inverkan på 

levande såväl som icke-levande naturliga system, inklusive ekosystem, mark, luft och 

vatten. Miljöindikatorer avser organisationernas prestationer relaterade till 

insatsvaror (t.ex. material, energi, vatten) och utgångar (t.ex. utsläpp, avloppsvatten 

och avfall). Dessutom täcker de aktiviteter relaterade till biologisk mångfald, 

efterlevnad av miljölagstiftningen, och andra relevanta aspekter såsom miljöutgifter 

och från produkter och tjänster. 

 

Socialt ansvarstagande (SO1‐SO8) 

Den sociala dimensionen av hållbarhet avser den påverkan en organisation har på de 

sociala systemen inom vilka organisationen verkar. GRI: s sociala indikatorer 

identifierar hur organisationen har presterat kring arbetsförhållanden, mänskliga 

rättigheter, samhälle och produktansvar. 
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Indikator  Definition 

Economic 

performance 

indicators 

 

EC1  Direkt genererat och distribuerat ekonomiskt värde inklusive intäkter, rörelsekostnader, 

ersättning till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad 

vinst samt betalningar till finansiärer och regeringar. 

EC2  Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens verksamhet 

till följd av klimatförändringar. 

EC3  Täckning av organisationens förmånsbestämda planskyldigheter. 

EC4  Väsentligt finansiellt stöd från regeringen. 

EC5  Skalan för normala ingångslöner efter kön jämfört med lokal minimilöner på väsentliga 

verksamhetsplatser. 

EC6  Policy och praxis samt andelen utgifter till lokala leverantörer på väsentliga 

verksamhetsplatser. 

EC7  Rutiner för lokal rekrytering och andelen ledande befattningshavare som anställts lokalt 

i den betydande verksamheten. 

EC8  Utveckling och påverkan av infrastrukturinvesteringar och tjänster i första hand för 

allmänhetens nytta, på kommersiell basis eller utan ersättning. 

EC9  Förståelse och beskrivning av betydande indirekta ekonomiska effekter, inklusive 

effekternas omfattning. 

Environmental  

Performance 

Indicators 

 

EN1  Materialanvändning i vikt eller volym. 

EN2  Direkt energianvändning per primär energikälla. 

EN3  Totala direkta och indirekta växthusgasutsläpp i vikt. 

EN4  Åtgärder för att minska miljöpåverkan av produkter och tjänster, samt resultat av åtgärderna. 

EN5  Betydande miljöpåverkan orsakad av transporter av produkter, varor och material som 

används för organisationens verksamhet, inklusive transport av arbetskraft. 

EN6  Totalt utgifter för miljöskydd. 

EN7  Andel och total volym av vatten som återanvänts. 

EN8  Strategier, pågående åtgärder och framtida planer för att hantera påverkan på den biologiska 

mångfalden. 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BILAGA 2 ‐ Kodschema för kvantitativ innehållsanalys med resultat för varje bolag och 

bransch 

 

1. Bransch: materials. Högst CSR‐grad: Stora Enso. Lägst CSR‐grad. SSAB och Chr. Hansen 

Holding 

 

Indikator  Boliden  SSAB  Stora Enso  Kemira   Chr. Hansen Holdning 

EC1  JA  JA  JA  JA  NEJ 

EC2  JA  JA  JA  JA  JA 

EC3  JA  JA  JA  NEJ  NEJ 

EC4  NEJ  NEJ  JA  NEJ  NEJ 

EC5  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

EC6  JA  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

EC7  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

EN9  Total mängd och volym av avfall.  

Social 

performance 

indicators 

 

SO1  Andel av verksamheten genomförd tillsammans med lokalsamhället. Påverkan, 

bedömningar och utvecklingsprogram för lokalsamhället.  

SO2  Verksamheter med betydande potential eller faktiska negativ inverkan på lokalsamhället. 

SO3  Förebyggande och riskreducerande åtgärder genomförda i verksamheten med betydande, 

potentiell eller faktiska negativa inverkan på lokalsamhället. 

SO4  Andel och antal affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption. 

SO5  Andel anställda som utbildats kring organisationens politik mot korruption. 

SO6  Åtgärder som vidtagits med anledning av korruptionsfall. 

SO7  Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och lobbying. 

SO8  Totalt antal juridiska åtgärder för konkurrensbegränsande beteende och monopolmetoder 

och deras resultat. 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EC8  NEJ  JA  NEJ  JA  NEJ 

EC9  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

EN1  JA  NEJ  JA  JA  JA 

EN2  JA  JA  JA  JA  JA 

EN3  JA  NEJ  JA  JA  JA 

EN4  NEJ  JA  JA  JA  JA 

EN5  NEJ  NEJ  JA  JA  NEJ 

EN6  JA  NEJ  NEJ  JA  NEJ 

EN7  JA  NEJ  JA  JA  JA 

EN8  JA  NEJ  JA  JA  NEJ 

EN9  JA  NEJ  JA  JA  JA 

SO1  NEJ  NEJ  JA  JA  NEJ 

SO2  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

SO3  NEJ  NEJ  NEJ  JA  NEJ 

SO4  JA  NEJ  JA  NEJ  NEJ 

SO5  NEJ  NEJ  JA  NEJ  NEJ 

SO6  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

SO7  JA  JA  JA  NEJ  NEJ 

SO8  JA  NEJ  JA  NEJ  NEJ 

Andel JA  14  7  17  14  7 

Andel NEJ  12  19  9  12  19 

       Anger bolaget 

att det 

rapporterar 

enligt GRI? 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

 

2. Bransch: industrials. Högst CSR‐grad: Volvo. Lägst CSR‐grad: Scania 

 

Indikator  SAAB  Scania  Volvo  Skanska  Atlas Copco 

EC1  JA  JA  JA  JA  JA 

EC2  JA  JA  JA  JA  JA 

EC3  NEJ  JA  JA  NEJ  JA 



Själlös rapportering eller strategisk kommunikation? En analys av svenska börsnoterade bolags hållbarhetsrapportering 
 

 
 
 

 69 

EC4  NEJ  JA  JA  NEJ  JA 

EC5  NEJ  NEJ  JA  NEJ  NEJ 

EC6  NEJ  JA  JA  NEJ  JA 

EC7  NEJ  NEJ  JA  NEJ  JA 

EC8  JA  NEJ  JA  JA  JA 

EC9  NEJ  NEJ  JA  NEJ  NEJ 

EN1  JA  JA  JA  JA  JA 

EN2  JA  JA  JA  JA  JA 

EN3  JA  JA  JA  JA  JA 

EN4  JA  JA  JA  JA  JA 

EN5  JA  NEJ  JA  NEJ  NEJ 

EN6  JA  NEJ  JA  JA  NEJ 

EN7  JA  JA  JA  JA  NEJ 

EN8  NEJ  NEJ  JA  JA  JA 

EN9  JA  JA  JA  JA  JA 

SO1  JA  NEJ  JA  JA  JA 

SO2  NEJ  NEJ  JA  NEJ  JA 

SO3  JA  NEJ  JA  NEJ  JA 

SO4  JA  NEJ  JA  NEJ  JA 

SO5  JA  NEJ  JA  NEJ  JA 

SO6  JA  NEJ  JA  NEJ  JA 

SO7  NEJ  NEJ  JA  NEJ  JA 

SO8  NEJ  NEJ  JA  NEJ  JA 

Andel JA  16  11  26  12  21 

Andel NEJ  10  15  0  14  5 

Anger bolaget 

att det 

rapporterar 

enligt GRI? 

NEJ  JA  JA  NEJ  JA 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3. Bransch: financials. Högst CSR‐grad: Danske Bank. Lägst CSR‐grad: Nordea Bank 

 

Indikator  Danske Bank  Nordea Bank  SEB  Handels‐ 

banken 

Swed‐ 

bank 

EC1  JA  JA  JA  JA  JA 

EC2  JA  NEJ  JA  JA  JA 

EC3  JA  JA  JA  JA  JA 

EC4  JA  NEJ  JA  JA  NEJ 

EC5  JA  NEJ  NEJ  JA  NEJ 

EC6  JA  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

EC7  JA  NEJ  NEJ  JA  NEJ 

EC8  NEJ  NEJ  NEJ  JA  NEJ 

EC9  JA  NEJ  JA  JA  NEJ 

EN1  JA  JA  JA  NEJ  JA 

EN2  JA  NEJ  JA  NEJ  JA 

EN3  JA  NEJ  JA  JA  JA 

EN4  NEJ  NEJ  JA  NEJ  JA 

EN5  JA  NEJ  JA  JA  NEJ 

EN6  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

EN7  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

EN8  JA  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

EN9  JA  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

SO1  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

SO2  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

SO3  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

SO4  NEJ  NEJ  NEJ  JA  JA 

SO5  NEJ  NEJ  JA  JA  JA 

SO6  NEJ  NEJ  NEJ  JA  JA 

SO7  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  JA 

SO8  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

Andel JA  14   3  11  13  11 

Andel NEJ  12  23  15  13  15 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Anger bolaget 

att det 

rapporterar 

enligt GRI? 

JA  JA  JA  JA  JA 

 

 

4. Bransch: consumer discretionary. Högst CSR‐grad: Electrolux och Hennes & Mauritz. 

Lägst CSR‐grad: Modern Times Group 

 

Indikator  Electrolux  Hennes & 

Mauritz 

Sanoma  MTG  Stockmann 

Group 

EC1  NEJ  JA  JA  NEJ  JA 

EC2  JA  NEJ  JA  JA  NEJ 

EC3  JA  JA  JA  NEJ  NEJ 

EC4  NEJ  NEJ  JA  NEJ  NEJ 

EC5  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

EC6  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

EC7  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

EC8  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

EC9  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

EN1  JA  NEJ  JA  NEJ  JA 

EN2  JA  JA  NEJ  JA  NEJ 

EN3  JA  JA  NEJ  JA  JA 

EN4  JA  JA  NEJ  NEJ  JA 

EN5  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  JA 

EN6  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

EN7  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  JA 

EN8  JA  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

EN9  JA  NEJ  NEJ  NEJ  JA 

SO1  JA  JA  NEJ  JA  NEJ 

SO2  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

SO3  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

SO4  NEJ  JA  JA  JA  JA 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BILAGA 3 – Resultat efter reliabilitetstest 

SO5  NEJ  JA  NEJ  NEJ  NEJ 

SO6  NEJ  JA  NEJ  NEJ  NEJ 

SO7  JA  JA  NEJ  NEJ  NEJ 

SO8  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ  NEJ 

Andel JA  10  10  6  5  8 

Andel NEJ  16  16  20  21  18 

Anger bolaget 

att det 

rapporterar 

enligt GRI? 

JA  JA  JA  NEJ  JA 

Konkretisering kring bedömning av GRI:s index 

Följande bolags hållbarhetsrapporter har analyserats i enlighet med deras GRI-

index (där parametrarna EC1-SO8 är redovisade enligt GRI:s riktlinjer): Boliden, 

SSAB, Stora Enso, Volvo, Scania, Atlas Copco, Danske Bank, Nordea Bank, SEB, 

Handelsbanken, Swedbank, Electrolux, H & M, Sanoma. För följande bolag har ett 

separat GRI-index inhämtats från bolagets hemsida: Atlas Copco, Danske Bank, 

Scania, SEB, Swedbank, Electrolux och H & M, då bolagets GRI-index inte är 

inkluderat i hållbarhetsrapporten. Följande bolags hållbarhetsrapporter har inte 

analyserats i enlighet med GRI:s index, då deras hållbarhetsrapportering inte 

utgår från GRI: Skanska, Kemira, Hansen Holding, SAAB, Stockmann Group och 

Modern Times group 
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Materials  Materials  Industrials  Industrials 

Boliden 

Resultat nr 1: 

EC1‐EC9:  

JA:4 

NEJ:5 

EN1‐EN9: 

JA:7 

NEJ:2 

SO1‐SO8: 

JA:3 

NEJ:5 

Totalt: 

JA:14.54 % 

NEJ:12.46 % 

Antal svar: 26 

Resultat nr 2: 

EC1‐EC9:  

JA:4 

NEJ:5 

EN1‐EN9: 

JA:7 

NEJ:2 

SO1‐SO8: 

JA:3 

NEJ:5 

Totalt: 

JA:14.54 % 

NEJ:12.46 % 

Antal svar:26 

 

SSAB 

Resultat nr 1: 

EC1‐EC9:  

JA:4 

NEJ:5 

EN1‐EN9: 

JA:2 

NEJ:7 

SO1‐SO8: 

JA:1 

NEJ:7 

Totalt: 

JA:7.30 % 

NEJ:19.73 % 

Antal svar:26 

Resultat nr 2: 

EC1‐EC9:  

JA:4 

NEJ:5 

EN1‐EN9: 

JA:2 

NEJ:7 

SO1‐SO8: 

JA:1 

NEJ:7 

Totalt: 

JA:7.30 % 

NEJ:19.73 % 

Antal svar:26 

 

SAAB 

Resultat nr 1: 

EC1‐EC9:  

JA:3 

NEJ:6 

EN1‐EN9: 

JA:8 

NEJ:1 

SO1‐SO8: 

JA:5 

NEJ:3 

Totalt: 

JA:16.62 % 

NEJ:10.38 % 

Antal svar:26 

Resultat nr 2: 

EC1‐EC9:  

JA:4 

NEJ:5 

EN1‐EN9: 

JA:5 

NEJ:4 

SO1‐SO8: 

JA:1 

NEJ:7 

Totalt: 

JA:10. 38 % 

NEJ:16. 62 % 

Antal svar:26 

 

Scania 

Resultant nr 1: 

EC1‐EC9:  

JA:5 

NEJ:4 

EN1‐EN9: 

JA:6 

NEJ:3 

SO1‐SO8: 

JA:0 

NEJ:8 

Totalt: 

JA:11.42 % 

NEJ:15.58 % 

Antal svar:26 

Resultat nr 2: 

EC1‐EC9:  

JA:5 

NEJ:4 

EN1‐EN9: 

JA:6 

NEJ:3 

SO1‐SO8: 

JA:0 

NEJ:8 

Totalt: 

JA:11.42 % 

NEJ:15.58 % 

Antal svar:26 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Financials  Financials  Consumer 

Discretionary 

Consumer 

Discretionary 

Danske Bank 

Resultat nr 1: 

EC1‐EC9:  

JA:8 

NEJ:1 

EN1‐EN9: 

JA:6 

NEJ:3 

SO1‐SO8: 

JA:0 

NEJ:8 

Totalt: 

JA:14.54 % 

NEJ:12.46 % 

Antal svar:26 

Resultat nr 2: 

EC1‐EC9:  

JA:8 

NEJ:1 

EN1‐EN9: 

JA:6 

NEJ:3 

SO1‐SO8: 

JA:0 

NEJ:8 

Totalt: 

JA:14.54 % 

NEJ:12.46 % 

Antal svar:26 

 

Nordea Bank 

Resultat nr 1: 

EC1‐EC9:  

JA:2 

NEJ:7 

EN1‐EN9: 

JA:1 

NEJ:8 

SO1‐SO8: 

JA:0 

NEJ:8 

Totalt: 

JA:3.12 % 

NEJ:23.88 % 

Antal svar:26 

Resultat nr 2: 

EC1‐EC9:  

JA:2 

NEJ:7 

EN1‐EN9: 

JA:1 

NEJ:8 

SO1‐SO8: 

JA:0 

NEJ:8 

Totalt: 

JA:3.12 % 

NEJ:23.88 % 

Antal svar:26 

Electrolux 

Resultant nr 1: 

EC1‐EC9:  

JA:2 

NEJ:7 

EN1‐EN9: 

JA:6 

NEJ:3 

SO1‐SO8: 

JA:2 

NEJ:6 

Totalt: 

JA:10.38 % 

NEJ:16.62 % 

Antal svar:26 

Resultat nr 2: 

EC1‐EC9:  

JA:2 

NEJ:7 

EN1‐EN9: 

JA:6 

NEJ:3 

SO1‐SO8: 

JA:2 

NEJ:6 

Totalt: 

JA:10.38 % 

NEJ:10.62 % 

Antal svar:26 

Hennes & Mauritz 

Resultat nr 1: 

EC1‐EC9:  

JA:2 

NEJ:7 

EN1‐EN9: 

JA:3 

NEJ:6 

SO1‐SO8: 

JA:5 

NEJ:3 

Totalt: 

JA:10.38 % 

NEJ:16.62 % 

Antal svar:26 

Resultat nr 2: 

EC1‐EC9:  

JA:2 

NEJ:7 

EN1‐EN9: 

JA:4 

NEJ:5 

SO1‐SO8: 

JA:4 

NEJ:4 

Totalt: 

JA:10.38 % 

NEJ:16.62 % 

Antal svar:26 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BILAGA 4 ‐ GRI‐indikatorer bolagen hållbarhetsrapporterar mest respektive minst kring   

 

Economic performance 

indicators 

Environmental performance 

indicators 

Social performance indicators 

Högst total frekvens:  Högst total frekvens:   

EC 1: Ja: 85 %. Nej: 15 %  EN 3: Ja: 85 %. Nej: 15 %   

EC 2: Ja: 85 %. Nej: 15 %     

Lägst total frekvens:    Lägst total frekvens: 

EC 5: Ja: 15 %. Nej: 85 %    SO 2: Ja: 10 %. Nej: 90 % 

    SO 3: Ja: 20 %. Nej: 80 % 

 
 

BILAGA 5 ‐ Bolagens verksamhet och omsättning ‐ korrelation  

 

Statistisk beräkning – samband mellan CSR-grad och omsättning 

 

UTDATASAMMANFATTNING         
           

Regressionsstatistik         
Multipel‐R  0,588123014         
R‐kvadrat  0,34588868         
Justerad R‐
kvadrat  0,309549162         
Standardfel  5320,316109         
Observationer  20         
           
ANOVA           

   fg  KvS  MKv  F  p‐värde för F 
Regression  1  269421383,9  269421383,9  9,518251782  0,006383024 
Residual  18  509503743,1  28305763,5     
Totalt  19  778925127          
           

   Koefficienter  Standardfel  t‐kvot  p‐värde  Nedre 95% 

Konstant 
‐

1018,483426  2879,451011  ‐0,353707503  0,727667205  ‐7067,985509 
X‐variabel 1  685,5875785  222,2206154  3,085166411  0,006383024  218,7193905 
      Övre 95%  Nedre 95,0%  Övre 95,0% 
      5031,018656  ‐7067,985509  5031,018656 
      1152,455767  218,7193905  1152,455767 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Branschen materials 

Boliden 

Boliden är ett metallföretag där huvudmetallerna utgörs av zink och koppar. 

Verksamheten bedrivs i affärsområdena gruvor och smältverk. Omsättning på ca 

4,078 euro (x1000, bokslut år 2009) och ca 4 400 medarbetare. 

 

SSAB 

SSAB är en leverantör av höghållfasta stål. SSAB-koncernen omsätter ca 4,430 euro 

(x1000, bokslut år 2010). 8 700 anställda i över 45 länder, produktionsanläggningar i 

Sverige och USA.  

 

Stora Enso 

Stora Enso befinner sig inom förpacknings-, pappers- och träproduktsindustrin. 

Stora Enso-koncernen har 26 000 anställda och 85 produktionsanläggningar i 

världen. Omsättning ca 8,945 euro (x1000, bokslut år 2009). 

 

Kemira 

Kemira är en global koncern som fokuserar på att betjänar kunder i vattenkrävande 

industrier då bolaget tillhandahåller tjänster kring kvantitet och kvalitet på vatten. 8 

400 anställda i 40 olika länder. Omsättning på ca 2,500 euro (x1000,bokslut år 

2009). 

 

Chr Hansen 

Chr Hansen är en global leverantör av biovetenskapligt baserade ingredienser till 

livsmedel, hälsa och djurfoder. 2 300 anställda i över 30 länder. Omsättning på ca 

3,051 euro (x1000,bokslut år 2009). 

 

Bolag med högst omsättning: Stora Enso 

Bolag med högst andel anställda: Stora Enso  

Bolag med lägst omsättning: Chr Hansen 

Bolag med lägst andel anställda: Chr Hansen 
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Branschen industrials 

SAAB 

Saab producerar produkter, tjänster och lösningar från militärt försvar till civil 

säkerhet med fokus på bilproduktion. Saab har ca 12 500 anställda och den årliga 

omsättningen uppgår till cirka 2,714 euro (x 1000, bokslut år 2010). 

 

Scania 

Scania tillverkar tunga lastbilar, bussar, industri- samt marinmotorer. Bolaget är 

verksamt i ca 100 länder och har 34 000 anställda. Omsättning på ca 8,683 euro (x 

1000, bokslut år 2010). 

 

Volvo 

Volvo AB är en leverantör av kommersiella transportlösningar såsom lastbilar, 

bussar, anläggningsmaskiner, motorer och drivsystem för båtar samt komponenter 

för flygmotorer.  Volvokoncernen har cirka 90 000 anställda, 

produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning i ca 180 länder. Omsättning: ca 

29,410 euro (x1000, bokslut år 2010). 

 

Skanska 

Skanska är ett internationellt företag inom projektutveckling och byggrelaterade 

tjänster. Ca 52 000 medarbetare i Europa, USA och Latinamerika. Omsättning på ca 

13,577 euro (x1000, bokslut år 2010). 

 

Atlas Copco 

Atlas Copco tillhandahåller produkter och tjänster inom luft- och gaskompressorer, 

generatorer, gruv- och anläggningsutrustning. Ca 33 000 anställda. Omsättning på ca 

7,762 euro (x1000, bokslut år 2010) 

 

Bolag med högst omsättning: Volvo  

Bolag med högst andel anställda: Volvo 

Bolag med lägst omsättning: SAAB 

Bolag med lägst andel anställda: SAAB  
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Branschen financials 

Danske Bank 

Danske Bank erbjuder försäkring, inteckning, finansiering och kapitalförvaltning 

för privatkunder och företagskunder. Ca 21 500 anställda. Omsättning: 7, 789 euro 

(x1000, bokslut år 2009). 

 

Nordea Bank 

Bank med tjänster inom kapitalförvaltning och försäkring. 33 683 anställda. 

Omsättning: 7,789 euro (x1000, bokslut år 2010).  

 

SEB 

Bank med tjänster för privat och företagskunder. Ca 17 000 anställda. Omsättning: 

4,234 euro (x1000, bokslut år 2010). 

 

Handelsbanken 

Bank som erbjuder finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Investment 

banking, finansiering och placeringar på aktie- och räntemarknaden. Omsättning: 

3,476 euro (x1000, bokslut år 2010). År 2010 hade Handelsbanken 10, 850 anställda 

som arbetar i 22 olika länder.  

 

Swedbank 

Swedbank erbjuder finansiella tjänster för privatpersoner och huvudsakligen små och 

medelstora företag i Sverige och Baltikum. Ca 17 200 anställda. Omsättning: 3,448 

euro (x1000, bokslut år 2010). 

 

Bolag med högst omsättning: Nordea Bank 

Bolag med högst andel anställda: Nordea Bank 

Bolag med lägst omsättning: SEB 

Bolag med lägst andel anställda: Handelsbanken 
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Branschen consumer discretionary 

Electrolux 

Producent av hushållsmaskiner såsom kylskåp och diskmaskiner samt utrustning för 

professionellt bruk. 52 000 anställda. Omsättning: 11,811 euro (x1000, bokslut år 

2010). 

 

Hennes & Mauritz 

Aktör inom detaljhandeln som säljer kläder och kosmetik i över 2200 butiker världen 

över. Ca 87 000 anställda. Omsättning: 11,812 euro (x1000, bokslut år 2010). 

 

Sanoma 

Mediekoncern med aktiviteter i över 20 länder. Sanoma erbjuder produkter och 

tjänster kring underhållning, information och utbildning. Ca 20 000 anställda. 

Omsättning: 2,767 euro (x1000, bokslut år 2010). 

 

Modern Times Group 

Modern Times Group är en fri- och betaltvoperatör i Skandinavien och Baltikum. 

Omsättning ca 1,455 euro (x1000, bokslut år 2009). Ca 3 069 anställda.  

 

Stockmann Group 

Finländskt börsbolag inom detaljhandeln med affärsenheter såsom modekedjorna 

Lindex samt Seppälä. Omsättning ca 1,698 euro (x1000, bokslut år 2009). Ca 16 000 

anställda.   

 

Bolag med högst omsättning: Hennes & Mauritz (skillnaden mellan Hennes & 

Mauritz och Electrolux omsättning är dock marginell) 

Bolag med högst andel anställda: Hennes & Mauritz 

Bolag med lägst omsättning: Modern Times Group  

Bolag med lägst andel anställda: Modern Times Group 

 

Branschen materials 

Bolag med högst omsättning: Stora Enso 
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Bolag med högst andel anställda: Stora Enso  

Bolag med lägst omsättning: Chr Hansen 

Bolag med lägst andel anställda: Chr Hansen  

 

Branschen industrials 

Bolag med högst omsättning: Volvo  

Bolag med högst andel anställda: Volvo 

Bolag med lägst omsättning: SAAB 

Bolag med lägst andel anställda: SAAB.  

 

Branschen financials 

Bolag med högst omsättning: Nordea Bank 

Bolag med högst andel anställda: Nordea Bank 

Bolag med lägst omsättning: SEB 

Bolag med lägst andel anställda: Handelsbanken 

 

Branschen consumer discretionary 

Bolag med högst andel anställda: Hennes & Mauritz 

Bolag med lägst omsättning: Modern Times Group  

Bolag med lägst andel anställda: Modern Times Group 

 

BILAGA 6 ‐ Varje bransch i förhållande till GRI och de andra branscherna 

Branschen materials hållbarhetskommunicerar mest kring GRI:s indikatorer: 

EC1 (80 % ja), EC2 (100 % ja), EN1 (80 % ja), EN2 (100 % ja), EN3 (80 % ja), 

EN4 (80 % ja), EN7 (80 % ja) och EN9 (80 % JA). Branschen materials 

hållbarhetskommunicerar minst kring GRI:s indikatorer: EC4 (80 % nej), EC5 

(100 % nej), EC6 (80 % nej), EC7 (100 % nej), EC8 (60 % nej), EC9 (100 % 

nej), EN5 (60 % nej), EN6 (60 % nej), SO3 (80 % nej), SO1(60 % nej), SO2 

(100 % nej), SO4 (60 % nej), SO5 (80 % nej), SO6(100 % nej) och SO8 (60 % 

nej).  
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Branschen industrials hållbarhetsrapporterar mest kring följande av GRI:s 

indikatorer: EC1 (100 % ja), EC2(100 % ja), EC8 (80 % ja), EN2 (100 % ja), 

EN3 (100 % ja), EN4(100 % ja), EN7(80 % ja), EN8 (80 % ja), EN9 (100 % ja) 

SO1(80 % ja) och S05 (80 % ja). Branschen industrials hållbarhetsrapporterar 

minst kring följande av GRI:s indikatorer: EC5 (80 % nej), EC7 (60 % nej), 

EC9 (80 % nej), EN1 (100 % nej), SO2 (60 % nej), SO7 (60 % nej) och SO8 (60 

% nej). 

Branschen financials hållbarhetsrapporterar mest kring följande av GRI:s 

indikatorer: EC 1(100 % ja), EC 2 (80 % ja), EC3 (100 % ja), EN1 (80 % ja) och 

EN3 (80 % ja). Branschen financials hållbarhetsrapporterar minst kring 

följande av GRI:s indikatorer: EC5 (60 % nej), EC6 (80 % nej), EC7 (60 % nej), 

EC8 (80 % nej), EN4 (60 % nej), EN6 (100 % nej), EN7 (100 % nej), EN8 (80 

% nej), EN9 (80 % nej), SO1 (100 % nej), SO2 (100 % nej), SO3 (100 % nej), 

SO4 (60 % nej), SO6 (60 % nej), SO7 (80 % nej) och SO8 (100 % nej) 

Branschen consumer discretionary hållbarhetsrapporterar mest kring 

följande av GRI:s indikatorer: EN3 (80 % ja) och SO4 (80 % ja). Branschen 

consumer discretionary hållbarhetsrapporterar minst kring följande av GRI:s 

indikatorer: EC4 (80 % nej), EC5 (100 % nej), EC6 (100 % nej), EC7 (100 % 

nej), EC8 (100 % nej), EC9 (100 % nej), EN 5 (60 % nej), EN6 (100 % nej), 

EN7 (80 % nej), EN8 (80 % nej), EN9 (60 % nej), SO2 (100 % nej), SO3 (100 

% nej), SO5 (80 % nej), SO6 (80 % nej), SO7 (60 % nej) och SO8 (100 % nej). 

BILAGA 7 ‐ Vilka branscher rapporterar minst respektive mest enligt GRI? 

 

  Materials  Industrials  Financials  Consumer 

Discretionary 

Economic 

performance 

indicators 

       

Antal fall av lägsta 

rapportering 

5   1   1  9 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Antal fall av 

högsta 

rapportering 

1  6  6  0 

Environmental 

performance 

indicators 

       

Antal fall av lägsta 

rapportering 

2  1  7  5 

Antal fall av 

högsta 

rapportering 

3  8  2  0 

Social 

performance 

indicators 

       

Antal fall av lägsta 

rapportering 

4  0  6  4 

Antal fall av 

högsta 

rapportering 

2  6  0  1 

Summering  Antal fall av lägsta 

rapportering: 11 

 

Antal fall av 

högsta 

rapportering: 6  

Antal fall av lägsta 

rapportering: 2 

 

Antal fall av 

högsta 

rapportering: 20 

Antal fall av lägsta 

rapportering: 14 

 

Antal fall av 

högsta 

rapportering: 8 

Antal fall av lägsta 

rapportering: 18  

 

Antal fall av 

högsta 

rapportering: 1 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BILAGA 8 ‐ Sammanställning av spridningsindex 

 

1. Spridning mellan företagen i branschen materials 

Bolag  Antal JA, EC1‐

S08 

Procentenhet  Proportion  Kvadrering, 

proportioner 

Boliden  14  0,25 = 25 %  25/100=0,25  0,252=0,06 

SSAB  7  0,12 = 12 %  12/100=0,12  0,122=0,01 

Stora Enso  15  0,26 = 26 %  26/100=0,26  0,262=0,07 

Kemira  14  0,25 = 25 %  25/100=0,25  0,252=0,06 

Hansen   7  0,12 = 12 %  12/100=0,12  0,122=0,01 

Spridningsindex, 

branschen 

materials: 

(5‐1)/5 = 0,8.  

0,21/0,8 =0,26 

 

Summa: Antal 

JA, totalt för 

hela 

branschen:  

57 

Summa: 100 %  Summa: 1  Summa: 0,21. 

 

 

1. Spridning mellan företagen i branschen industrials 

Bolag  Antal JA, EC1‐

S08 

Procentenhet  Proportion  Kvadrering, 

proportioner 

SAAB  16  0,19=19%  19/100=0,19  0,192=0,04 

Scania  11  0,13=13%  13/100=0,13  0,132=0,02 

Volvo  26  0,30=30%  30/100=0,30  0,302=0,09 

Skanska  12  0,14=14%  14/100=0,14  0,142=0,02 

Atlas Copco  21  0,24=24%  24/100=0,24  0,242=0,06 

Spridningsindex, 

branschen 

materials: 

(5‐1)/5 = 0,8.  

0,23/0,8 =0,29 

 

Summa: Antal 

JA, totalt för 

hela 

branschen: 86 

 

Summa: 100 %  Summa: 1  Summa: 0,23 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3. Spridning mellan företagen i branschen financials 

Bolag  Antal JA, EC1‐

S08 

Procentenhet  Proportion  Kvadrering, 

proportioner 

Danske Bank  14  0,27=27%  27/100=0,27  0,272=0,07 

Nordea Bank  3  0,06=6%  6/100=0,06  0,062=0,004 

SEB  11  0,21=21%  21/100=0,21  0,212=0,04 

Handelsbanken  13  0,25=25%  25/100=0,25  0,252=0,06 

Swedbank  11  0,21=21%  21/100=0,21  0,212=0,04 

Spridningsindex, 

branschen 

materials: 

(5‐1)/5 = 0,8.  

0,214/0,8 =0,27 

 

Summa: Antal 

JA, totalt för 

hela 

branschen: 52 

 

Summa: 100  Summa: 1  Summa: 0,214 

 

 

4. Spridning mellan företagen i branschen consumer discretionary 

Bolag  Antal JA, EC1‐

S08 

Procentenhet  Proportion  Kvadrering, 

proportioner 

Electrolux  10  0,26=26%  26/100=0,26  0,262=0,07 

Hennes & Mauritz  10  0,26=26 %  26/100=0,26  0,262=0,07 

Sanoma  6  0,15=15%  15/100=0,15  0,152=0,02 

MTG  5  0,13=13%  13/100=0,13  0,132=0,02 

Stockmann Group  8  0,20=20%  20/100=0,20  0,202=0,04 

Spridningsindex, 

branschen 

consumer 

discretionary: 

(5‐1)/5 = 0,8.  

0,22/0,8 =0,28 

 

Summa: Antal 

JA, totalt för 

hela 

branschen: 39 

 

Summa: 100  Summa: 1  Summa: 0,22 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BILAGA 9 – Intervjufrågor 

Vid behov och intresse kan intervjuguide, transkribering och systematisering av 

intervjumaterial tillhandahållas. 

 

Genomförda intervjuer 

CSR-sängen är stor och det ligger många aktörer i den 

Respondent: Marianne Bogle, projektansvarig på CSR Sweden. 

Den 1/3 klockan 11:00. 

Intervjun genomfördes på CSR Swedens huvudkontor i Stockholm. CSR Sweden är 

ett företagsnätverk specialiserade inom CSR. 

 

Svenska börsnoterade bolag är försiktiga i sin hållbarhetskommunikation  

Respondent: Carina Silberg, seniorkonsult inom Investor Relations och CSR på 

kommunikationsbyrån Hallvarsson och Halvarsson. 

Den 10/3 klockan 8:30. 

Intervjun genomfördes på Hallvarsson och Halvarssons huvudkontor i Stockholm. 

Hallvarsson och Halvarsson är en kommunikationsbyrå specialiserade inom 

exempelvis finansiell rapportering, Investor Relations och kriskommunikation.  

 

För mycket tom retorik kommer att avslöjas i dagens informationssamhälle  

Respondent: Anna Lindstedt, VD på Ethos International. 

Den 16/3 klockan 10:00. 

Intervjun genomfördes på Ethos Internationals huvudkontor i Stockholm. Ethos 

International är en konsultbyrå specialiserade inom strategisk rådgivning inom 

Corporate social responsibility. 

 

Det är alltid mottagaren av meddelandet som avgör om företagets sociala ansvar 

är av någon betydelse -  

Respondent: Charlotte Bengt Petersen, Corporate responsibility communications 

coordinator på Danske bank group. 
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Intervjun genomfördes via e-post och har översatts från engelska till svenska. Danske 

bank-koncernen är en nordeuropeisk leverantör av finansiella tjänster, tjänsterna 

omfattar inteckning, finansiering, försäkring och kapitalförvaltning.  

 

Intervjufrågor 

Tema 1: Hur arbetar din organisation med CSR och hållbarhetsrapportering? 

 

1. Beskriv hur din organisation betraktar CSR och vilka skilda ansvarområden som 

ingår i begreppet CSR ur er organisations perspektiv. 

 

Tema 2. Hur används hållbarhetsrapportering som strategisk kommunikation 

bland svenska börsnoterade företag? 

 

2. På vilket sätt kan svenska börsnoterade bolags hållbarhetsrapportering fungera 

som strategisk kommunikation? 

 

3. Hur bemöter du kritiska påståenden kring att företagens CSR-insatser endast är 

tom retorik eller PR-insatser? 

 

4. Varför finns det ett behov från svenska börsnoterade bolags sida att få assistans av 

kommunikationskonsulter kring att kommunicera sitt CSR-engagemang? 

 

5. Har fokus förflyttats från en operativ CSR-strategi till att svenska bolags CSR-

engagemang huvudsakligen kommuniceras?  

 

Tema 3: Hur präglar branschtillhörighet bolagens hållbarhetsrapportering? 

 

6. Hur präglar branschtillhörighet svenska bolags hållbarhetsrapportering?  

 

Tema 4: Vilka effekter kan hållbarhetsrapporteringen ge för bolagens 

verksamheter? 
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7. Kan företagens påkostade CSR-insatser ha ett motverkande syfte, d v s att 

publiken upplever de stundtals glättiga hållbarhetsrapporterna som en PR-

strategi? 

 

8. Hur kan valet av hållbarhetsrapportering påverka svenska börsnoterade bolags 

ekonomiska resultat?  

 

9. Tror du att konsumenter eller arbetssökande utgår från svenska bolags CSR-

engagemang eller hållbarhetsrapportering vid valet av ett företag framför ett 

annat?  

 

10. På vilket sätt kan en aktiv CSR-strategi vara en varumärkestillgång för svenska 

börsnoterade bolag? 

 

 


