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Sammandrag 

Corporate Social Responsibility (CSR), företegets sociala ansvar saknar en universell 

definition. Det är upp till varje individ och företag att själva välja definition och 

ansvarsområde. Allt flera företag väljer att kommunicera sitt sociala ansvar genom CSR- 

rapporter även kallade hållbarhetsrapporter.  Det teoretiska ramverket visar att företag som 

agerar på en oetisk marknad har en tendens att offentliggöra sitt CSR- arbete i högre grad än 

etiska företag. Syftet med denna studie är observera om det finns en skillnad i 

kommunikationen av CSR-arbete mellan etiska företag och företag som agerar på en oetisk 

bransch. Syftet besvaras genom en textanalys som är uppdelat i två delar, en ordsökning och 

en djupgående analys på utvalda CSR- rapporter. Empiriska resultaten visar att det inte finns 

en större skillnad mellan etiska företag och företag som agerar på en oetisk marknad 

kommunikation av CSR eller i vilken omfattning rapportering sker med undantag för 

tobaksbranschen. 
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CSR, corporate social responsibility, företagsansvar, hållbarhetsredovisningar, CSR-report, 

legitimitet, oetiska branscher 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenterar vi en bakgrund till vår uppsats, följt av en 

problemdiskussion som leder fram till denna uppsats ansats och syfte.  

1.1 Bakgrund 

 

“Corporate social responsibility means something, but not always the same thing to 

everybody.”     

Votaw, (1972, s. 25 genom Garriga & Mele, 2004) 

 

CSR, eller corporate social responsibility, har av McWilliams och Siegel (2001, s.117) 

beskrivits som “actions that appear to further some social good, beyond the interest of the 

firm and that which is required by law”. Dock finns det ingen fast definition på begreppet 

utan varje person eller företag kan ha sin egen definition av CSR (Grafström & Windell, 

2011). Oavsett definition handlar CSR om att, som företag, frivilligt på ett eller annat sätt ta 

ansvar för sin omgivning och hur de i sin tur påverkar omgivningen. Det kan handla om 

ekonomiskt, miljömässigt eller socialt ansvar. Verboven (2011) menar att företagens ansvar 

har gått från ett p, profit, till de tre p:na profit, people och planet. Företagsansvar innefattar 

alltifrån exempelvis donationer till projekt för ökad levnadsstandard eller användandet av 

förnybara energikällor för att minska företagets miljöpåverkan. Etiska riktlinjer samt att 

arbeta för goda arbetsvillkor och mot korruption kan också finnas med i företagens CSR-

arbete. Krav från omgivningen och olika typer av intresseorganisationer om mer 

ansvarstagande från företagens sida i samband med medias ständiga granskningar och 

uppdagade företagsskandaler har lett till större press på företagen att agera etiskt om 

ansvarstagande (Frostenson, 2011). Medias ökade granskning på området tydliggörs av 

Grafström och Windell (2011) där de visar hur ökningen av artiklar i Financial Times och The 

Guardian med orden ” corporate social responsibility” såg ut mellan åren 2000 och 2009. År 

2000 publicerades i dessa två ekonomitidningar 17 artiklar innehållande corporate social 

responsibility, år 2002 hade det ökat till hela 259 artiklar (Grafström & Windell, 2011).  
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Allt fler företag arbetar aktivt med CSR och i takt med detta ökar även de företag som väljer 

att rapportera sitt CSR-arbete i så kallade sustainability reports eller CSR-rapporter 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2008). Många företag inkluderar även redovisning av 

arbetet i sina årsrapporter. 2007 publicerade regeringen riktlinjer för statligt ägda bolag och 

den externa redovisningen av CSR-arbete. Dessa riktlinjer innebar att de från och med 2008 

måste förhålla sig till organisationen GRIs, Global reporting initiative, standarder för 

redovisning av socialt ansvar och presentera detta i CSR-rapporter (Borglund, Frostenson & 

Windell, 2010). För privatägda företag finns i dagsläget inga lagstadgade krav på rapportering 

av arbetet med CSR.  

1.2 Forskningsfråga/problemformulering 

Ett företag som agerar eller har agerat på en marknad som ses som oetisk kan ha svårt att vara 

övertygande i sitt arbete med CSR. Detta kan göra att deras rapportering inte anses vara 

trovärdig eller korrekt. Ett framgångsrikt CSR-arbete kan dock leda till stärkt legitimitet för 

företag, även för de som anses vara oetiska trots att det i själva verket kan handla om en fasad 

(Frostensson, 2011). 2008 publicerade KPMG en undersökning gjord tillsammans med 

SustainAbility kring CSR-rapporter. Denna undersökning visade sig att 85 % av 

respondenterna, bestående av företag, övriga samhällsorganisationer, investerare, konsulter, 

akademiker och individer, fått en mer positiv bild av ett företag efter ha läst dess CSR-rapport 

(KPMG, 2008).  Även andra undersökningar har visat att CSR-arbete har en positiv inverkan 

på företagets bild även om de anses verka på en oetisk marknad (Cai, Jo & Pan, 2011). Chai et 

al. (2011) studie visar att CSR-engagemang påverkar företag inom oetiska branschers 

företagsvärde positivt. I linje med detta menar Frostenssons (2011) och Branco och Rodrigues 

(2006) att företag som kan kopplas till oetisk verksamhet anstränger sig mer för att upplevas 

som socialt ansvarstagande.  

 Med dessa resultat i åtanke är det inte konstigt att företag skyltar med sitt CSR-arbete, även 

om det inte alltid reflekterar verkligheten. En falsk eller felaktig bild av ett företags CSR-

arbete kan kopplas samman med greenwashing. Delmas och Burbano (2011) definierar 

greenwashing som kopplingen mellan bristfälligt miljöarbete och positiv kommunikation av 

detsamma. Ett exempel på greenwashing är Green Mountain Power Corporation som i sin 

produktion av förnybar, grön energi använde sig av förorenande förbränningsteknik (Delmas 

& Burbano, 2011).  CSR-rapportering kan därmed vara ett sätt att rentvå eller dölja dåligt 
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uppförande. Delmas och Burbano (2011) menar att en viktig del i att se igenom greenwashing 

är att titta på de rapporter företagen publicerar. Vi menar att beteendet kring greenwashing 

även kan kopplas till andra delar av CSR-arbete såsom det sociala och ekonomiska. Detta i 

linje med McKibben (2006 genom Kanji & Chopra 2010) som menar att nackdelen med CSR-

rapporter är att många globala företag med oetisk verksamhet använder dem för att avleda 

uppmärksamheten från deras skadliga kärnverksamhet och istället lyfta fram deras etiska 

åtaganden. Utifrån detta finner vi det intressant att undersöka företags CSR-rapporter och 

huruvida kommunikationen av CSR-arbete skiljer sig mellan företag som verkar inom 

branscher som bedöms vara oetiska och företag som anses agera etiskt.  

1.3 Syfte 

Studier kring CSR är inget nytt och vårt bidrag ämnar fylla det gap som i dagsläget finns 

kring kommunikationen av CSR beroende på om företagens verksamhet ses som oetisk eller 

ej. Syftet med studien är att se om det finns någon skillnad i kommunikationen av företags 

arbete med CSR mellan företag som anses agera etiskt och företag som verkar inom branscher 

som anses som oetiska. Vi kommer att göra detta genom att analysera hur företagen använder 

CSR-relaterade ord i deras CSR-rapport.  
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2. Teori 

I detta avsnitt kommer de teorier som ligger till grund för den senare analysen av vår 

empiriska undersökning att presenteras.  

2.1 Kommunikations betydelse  

Kommunikationsmöjligheterna utvecklats ständigt vilket gör att företagens kommunikation 

blivit ett allt viktigare verktyg för att sprida information. Nyhetsbrev, webben och bloggar och 

andra elektroniska källor är exempel på kanaler som företag använder sig av för att 

kommunicera önskvärd information (Grafström et al., 2008). En viktig del av 

kommunikationen är företagens årsredovisning och CSR-rappotering där de presenterar vad 

de åstadkommit under året. CSR-arbetets utveckling tydliggörs av Windell (2006) som visar 

hur antalet artiklar om CSR har ökat genom åren, i svensk såväl som utländsk press. Under år 

1996 publicerades fyra artiklar i Financial Times om företags CSR-arbete, år 2006 

publicerades i snitt fem artiklar per vecka i den europeiska affärspressen (Windell, 2006).  

Borglund et al. (2008) menar att under de senaste åren har diskussionen kring företagens 

miljöpåverkan, CSR-arbete, etiska frågor i näringslivet och företagens roll i samhället varit ett 

omdiskuterat ämne. Omvärlden har skärpt kraven och bidragit till ökad press på företagen att 

kommunicera sitt CSR-arbete, detta genom bland annat CSR-rapporter. Borglund et al. (2008) 

menar vidare att större företag som arbetar i miljökänsliga branscher har en tendens att 

rapportera sitt CSR-arbete och kommunicera ansvar i större utsträckningen än andra. Detta 

kan bero på att de har en större press på sig från samhället och därmed löper större risk att bli 

granskade och kritiserade (Borglund et al., 2008).  

 Även Ljungdahl (2008, genom Grafström, 2008) menar att intresset för CSR-frågor har ökat 

samtidigt som kravet har ökat från omvärlden att företag ska vara transparenta. 

Intressentgrupper vill veta allt mer om hur företagen bedriver sin verksamhet. Det finns 

verksamheter som har valt att specialisera sig på företagsbeteende och lyfter fram de ”goda” 

företagen och företag som har missbrukat sitt ansvar. De ”goda” företagen lyfts fram för att 

inspirera medan de som har missbrukat sitt ansvar får negativ publicitet (Grafström et al., 

2008). Exempel på företag som lägger stor vikt vid analys av företag och deras etiska 

agerande är pensionsbolag såsom exempelvis KPA Pension som arbetar för att investera 
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kundernas pengar i etiska företag. På företagets hemsida kan man finna listor över samtliga 

företag de uteslutit från investering och på vilka grunder (KPA, 2012b).   

2.2 Kommunikation genom CSR-rapporter  

Kommunikation handlar om att två eller flera parter för en dialog med varandra. Som tidigare 

nämnts har företag krav på sig att vara transparenta då intressenter vill veta hur företag 

arbetar. De kan påverka sitt anseende och sin legitimitet genom att möta kraven. 

Omgivningen värderar ofta ansvarstagande högt som i sin tur kan leda till högre legitimitet 

(Grafström et al, 2008). Företag publicerar ofta CSR-rapporter som ett steg att möta dessa 

krav.   

 CSR-rapporter kan ses som en envägskommunikation då företagen väljer vad som ska 

förmedlas genom dessa och kan därmed påverkar sina intressenters och offentlighetens 

uppfattning av företaget (Grafström & Windell, 2008). I takt med att kraven har ökat på 

socialt ansvar har även kommunikationen utvecklats.  Kommunikationen i CSR-rapporterna 

innehåller till största del de CSR-aktiviteter som pågår eller redan har genomförts (Grafström 

et al., 2008).  CSR-rapporterna används av externa intressenter för att bilda sig en uppfattning 

om företaget som i sin tur kan påverka företaget genom exempelvis investeringar. Forskning 

har ännu inte kunnat påvisa ett samband mellan CSR och lönsamhet men Affärspressen menar 

att CSR är något som företag kan engagera sig inom av lönsamhetsskäl (Grafström et al., 

2008).  

2.3 CSR - Brist på en universell definition  

CSR, corporate social responsibility, brukar översättas till företagens sociala ansvar och 

handlar om det ansvarsarbete som företag bedriver utöver deras kärnverksamhet. Förutom 

CSR finns flera benämningar på denna typ av arbete, exempelvis hållbarhetsarbete, corporate 

responsibility (CR), corporate social investment och corporate social performance (Frostenson 

2011, Hirschland 2006). CSR har fått fotfäste i näringslivet och allt fler företag arbetar med 

CSR (Grafströmet al., 2008). Det blir även vanligare att företag anställer personal 

specialiserade inom området och att de kommunicerar sitt engagemang och CSR-arbete på 

olika sätt (Grafström et al., 2008).  Detaljhandeln och utvinningsindustrin var tidiga med sitt 

CSR-arbete. Deras verksamhet kunde ibland uppfattas ligga i riskzonen för vad som ansågs 

etiskt och korrekt och försvarade detta genom att rapportera kring sitt ansvarstagande 
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(Grafström et al., 2008). Idag har det alltså utvecklats så att även företag som anses arbeta 

etiskt kommunicerar sitt CSR-arbete.   

Även om allt fler företag arbetar med CSR saknas i dagsläget en enhetlig definition av CSR. 

En av förklaringarna till detta är att kraven på företagen förändras kontinuerligt. Då 

exempelvis miljö och klimatförändringar varit omdebatterat, har detta påverkat kraven och 

förväntningarna på företagens ansvarstagande och även återspeglats i företagens CSR-

rapporter. Omgivningen förväntar sig att företag arbetar för att minimera sin miljöpåverkan 

och bidra med lösningar till skador som redan har uppstått (Grafström et al., 2008). 

I och med avsaknaden av en universell definition av begreppet CSR har företag möjlighet att 

fritt välja vad som ska innefattas inom ramen för deras CSR-arbete. Den definition som vi har 

valt att använda i vår undersökning är McWilliams och Siegels (2001, s.117) “actions that 

appear to further some social good, beyond the interest of the firm and that which is required 

by law”. Denna definition är bred och lämnar stort utrymme för läsaren att skapa sin egen 

definition av begreppet, men vi anser att den trots det ger en övergripande förståelse av vad 

det innebär.  

I det stora hela handlar CSR om att ta ansvars för företagets verksamhet. De tre vanligaste 

områdena inom CSR-arbete är ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och 

socialt ansvarstagande (Verboven, 2011).  

2.4 Legitimitet  

Begreppet legitimitet är väl utforskat och det finns flertalet teoretiska perspektiv på den så 

kallade legitimitetsteorin. Ett av dem är idén om att det mellan företag och intressenter finns 

ett informellt kontrakt (Campbell, Craven & Shrives, 2003). Genom detta kontrakt uppstår ett 

ömsesidigt ansvar partnerna emellan. Samhället låter företagen agera på marknaden så länge 

fördelarna kring verksamheten överstiger nackdelarna. Därför måste företagets agerande vara 

i linje med, eller i alla fall upplevas vara i linje med, de normer och regler som råder inom 

omgivningen som företaget verkar (Branco & Rodrigues 2006). Om aktörer i samhället skulle 

uppleva att företaget inte följt kontraktet eller de regler och normer som råder har kontraktet 

brutits och företagets överlevnad kan vara hotad (Deegan 2002). Detta kan leda till ett 

legitimitetsgap vilket kan resultera i att konsumenter minskar sin konsumtion eller 

leverantörers minskade vilja att leverera till företaget (Branco & Rodrigues 2006; Deegan 

2002). Kontraktet kan dock ha olika betydelse för olika intressenter, därmed kan innehållet 
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och kraven variera gentemot ett och samma företag. För att minska ett legitimitetsgap där 

intressenter fått minskat förtroende för företaget kan företag utföra olika åtgärder för att öka 

eller återfå legitimitet. Ett sätt att öka sin legitimitet är att företaget offentliggör information 

och presenterar en socialt ansvarstagande bild så kan de legitimera sitt beteende till 

intressentgrupperna vilket kan väga upp eventuella negativa aspekter. Enligt Lindbom (1994 

genom Deegan 2002, s.297) finns fyra typer av strategier som företaget kan utföra för att 

skapa eller behålla legitimitet: 

 

1. Utbilda och informera relevanta intressenter om (faktiska) förändringar i 

organisationens prestation och aktiviteter. 

2. Ändra relevanta intressenters uppfattning - men utan att förändra det faktiska 

beteendet. 

3. Manipulera uppfattningen genom att avleda uppmärksamhet från ett område till ett 

annat med positivare uppfattning. 

4. Förändra externa förväntningar på dess prestation.  

 

Studier har föreslagit att företag med stor påverkan på exempelvis miljö eller som överlag har 

en dålig image i samhället har en tendens att i högre grad offentliggöra information om deras 

CSR-engagemang än andra (Branco & Rodrigues, 2006). Detta är alltså i linje med Lindboms 

tredje punkt i hur ett företag kan skapa legitimitet. På grund av intresset av granskning av 

denna typ av företag antas de ha större press på sig att tillhandahålla information kring det 

sociala arbetet inom vissa områden (Branco & Rodrigues 2006). Även Frostensson (2011) 

menar att företag som agerar på en marknad som exempelvis har stor inverkan på miljö eller 

hälsa och ses som oetiska oftast anstränger sig mer för att presentera sig som socialt 

ansvarstagande. Om företaget inte lever upp till den uppmålade bilden benämns fenomenet 

window-dressing: man upprätthåller en fasad för att skapa ett gott anseende och därmed öka 

vinsterna, och i värsta fall är fasaden bara en täckmantel för en i grund och botten oetisk 

verksamhet (Frostenson 2011, s.134). En annan benämning för denna typ av agerande är det 

tidigare nämnda greenwashing (Delmas & Burbano, 2011). 
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2.5 Management reputation 

Teorier inom legitimitet har beskrivit redovisning som ett kommunikationsverktyg för att 

locka till sig intressenter samt att försäkra dessa och övriga aktörer i samhället att företaget 

och dess verksamhet är legitima (Tilt, 2010). Enligt Bansal & Roth (2000) är legitimitet en 

viktig anledning till varför företag väljer att arbeta med CSR.  Anseendeteorin är en annan 

teori som hävdar att ett företags kommunikation kan påverka dess varumärkesbild, vilket i sin 

tur kan påverka företagets anseende. Detta kan definieras som intressenters och kunders 

mentala bild av företaget. En lyckad kommunikation från företagets sida kan det leda till 

utvecklingsmöjligheter för dem. Konsekvenserna för de företag som misslyckas med att 

förmedla ett gott anseende kan vara att kunders förtroende minskar och försäljning och vinst 

påverkas negativt (Gray and Balmer, 1998). Grafström et al. (2008) menar att ett företags 

anseende kan ses som omgivningens utvärdering av verksamheten. Detta överstämer med 

legitimitetsteorin som menar att företag legitimerar verksamheten genom att exempelvis vara 

miljövänliga och kan på så vis undvika negativ kritik och publicitet. (Bansal & Roth 2000). 

Forskning visar att ett företag med ett gott anseende som tar socialt ansvar även står sig 

starkare i krissituationer (Grafström et al., 2008). Enligt en rapport från Reputation Institut är 

den sjätte viktigaste faktorn som påverkar ett företags anseende är CSR (Grafström et al., 

2008). Deegan (2002) menar att trender och det som är aktuellt ofta återspeglas i rapporter 

och syftar då främst på årsredovisningar, men det gäller sannolikt även CSR-rapporter. Det 

som fick mest uppmärksamhet i media under året är även det som tas upp i de årliga 

rapporterna. 

2.6  CSR-rapporter 

CSR-rapporter presenterar företagets frivilliga samhällsansvar.  Vissa företag inkluderar 

denna typ av redovisning i årsredovisningen medan andra väljer att separat redovisa sitt arbete 

med CSR i så kallade CSR-rapporter. The Global Reporting Initiative, GRI, är en organisation 

som arbetar för en global hållbar ekonomi och ger riktlinjer för rapportering kring CSR-arbete 

(GRI, 2012a). Enligt GRI är dessa rapporter ett sätt att förmedla information om ekonomisk, 

social, miljömässig och styrelserelaterad resultat och ett bra verktyg för att kommunicera 

positiv och negativ hållbarhetspåverkan (GRI, 2012b). Även här finns utrymme för företagen 

att själva benämna rapporten vad de vill men vanliga benämningar är alltså CSR-rapport, 

hållbarhetsrapport och hållbarhetsredovisning. Dock finns som tidigare nämnt inga 
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lagstadgade krav på redovisning kring CSR-arbete för privatägda bolag och företagen kan fritt 

välja om och i så fall hur dessa ska utformas.  

 

KPMG publicerade tillsammans med Sustainability en rapport ”Count me in- the readers take 

on on sustainability reporting” på uppdrag av GRI, Global reporting initiative. Rapporten 

bygger på en global undersökning där 2279 personer deltog och svarade på frågor gällande 

deras synpunkter och uppfattningar kring hållbarhetsredovisning. Resultatet av 

undersökningen visar att 90 procent ändrar sin åsikt om företaget efter att ha läst dess CSR-

rapport och 85 procent får en mer positiv bild.  Rapportern visar att det är viktigt att företag 

kommunicerar sitt CSR-arbete på ett tydligt sätt för att öka trovärdigheten och förbättra 

uppfattning om företaget hos sina intressenter. En lyckad kommunikation av företagets CSR-

arbete och dess prestationer på området till sina intressenter kan påverka företagets framgång 

och tillväxt positivt (KPMG, 2008).  

2.7 Sammanfattning av teori  

Det teoretiska ramverket utgörs av möjliga förklaringar bakom kommunikation av CSR-

arbete samt kommunikationens betydelse för företag att kunna sprida och förmedla sitt CSR- 

arbete. Kommunikation är ett verktyg för företag att påverka sitt anseende och öka sin 

legitimitet bland intressenter och omvärlden då dessa rapporter kan ses som en respons på 

omvärldens förväntningar om socialt ansvarstagande (Grafström et al., 2008,Borglund et al., 

2008, Windell, 2006). Teoriavsnittet ger en förklaring till varför företag har ett CSR-

engagemang och varför de väljer CSR-rapporter som ett verktyg för att förmedla sitt arbete. 

Det kan även ge förklaringar på varför eventuella skillnader mellan CSR-rapporter finns. 

Bristen på en universell definition av CSR skapar utrymme för företag att själva utforma sitt 

CSR-engagemang.   

De presenterade tolkningarna av legitimitetsteorin och anseendeteorin är betydande delar av 

teorin som ligger till grund för vår analys. Teorierna kommer användas som verktyg för att 

kunna analysera den empiriska undersökningen. Detta för att kunna besvara syftet om hur 

företags kommunikation kring CSR skiljer sig mellan företag som bedöms vara etiska och 

företag som bedöms agera på en oetisk marknad. Strävan att legitimera sig kan antas vara 

större i företag som verkar inom en bransch som bedöms vara oetiska än hos företag som 

bedöms vara etiska vilket bör leda till en mer omfattande CSR-rapportering. 
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssätt, sedan en motivering av val av bransch samt val 

av företag och sökord. 

3.1 Val av metod 

Vid genomförandet av studien har vi utgått från vårt syfte, att se om det finns någon skillnad i 

kommunikationen av företagens CSR-arbete mellan företag som anses agera etiska och 

företag som anses verka inom en oetisk bransch. För att besvara studiens syfte har vår 

undersökning bestått av två steg av innehållsanalys, först en kvantitativ undersökning sedan 

en kvalitativ undersökning med en utgångspunkt i de föregående resultaten. Den kvantitativ 

undersökning genomfördes genom att söka och räkna förekomsten av ord med stark koppling 

till CSR inom tre olika områden i företagens CSR-rapporter. Nästa steg innefattade att två ord 

inom varje kategori undersöktes närmare för att se i vilka sammanhang de förekom. Östbye et 

al. (2004) menar att innehållsanalys är en väletablerad metod för att analysera 

kommunikation. Både Buhr & Grafström (2007) och Windell (2006) menar att 

innehållsanalys är en vanligt förekommande metod för att undersöka CSR-arbete och företags 

rapporter. Då vi i vår inledande undersökning arbetar med en större mängd material är 

ordsökning en lämplig metod för att få en överblick av vad som tas upp i företagens CSR-

rapporter (Bergström & Boreus, 2000; Bryman 2007). 

3.2 Företagsurval 

Urvalet av företag som anses agera på en oetisk marknad baseras på KPA Pension 

sammanställning av uteslutna företag år 2011 med avseende på branschtillhörighet. De 

branscher som KPA utesluter helt från investeringar är tobak-, alkohol-, vapen samt 

spelbranschen. Listan har fungerat som urvalsverktyg och vi har därmed helt och hållet utgått 

från KPAs bedömning av vad som anses vara etisk eller oetiskt. För att utföra denna 

jämförelsestudie har vi även använt oss av KPA Pensions lista över bolag de investerar i. De 

företag som KPA har valt att placera i lever upp till deras etiska placeringsriktlinjer och kan 

därför ses som etiska.  KPA Pension väljer noga ut de företag som de investerar i och förutom 

strävan efter god avkastning måste företagen även bedömas vara ansvarstagande vad det 

gäller människor och miljö samt arbeta mot korruption. Varje företag som de överväger att 
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investera i utvärderas tillsammans med etikkonsulter för att bedöma om de lever upp till de 

rådande riktlinjerna och kraven (KPA, 2012a). 

 

I dagsläget har KPA uteslutit 141 företag inom de fyra branscherna. Vissa av företagen har 

uteslutits på grund av involvering i fler än en bransch. Tabell 1 visar en översikt på antal 

företag inom varje bransch samt hur många av dessa som publicerat en CSR-rapport för 

verksamhetsåret 2011.  

Tabell 1. Översikt branscher och antal tillgängliga CSR-rapporter 

Bransch   Antal CSR-rapporter   Andel med CSR-rapport   

Vapen  79 36 46 % 

Spel   34 9 26 % 

Alkohol  25 14 56 % 

Tobak   7 5 71 % 

        

Totalt   145 (141 unika företag) 64 (63 unika företag) 44 % (av unika företag) 

  

Från KPA Pensions lista över branscher som anses vara oetiska och de företag som uteslutits 

inom respektive bransch kommer vi att undersöka samtliga företag som uppfyller våra krav. 

De krav vi utgått från är att:  

 Företaget ska ha offentliggjort CSR-rapporten på sin hemsida. 

 CSR-rapport ska finnas för år 2011.  

 CSR-rapporten ska vara författad på engelska.  

Anledningen att vi har valt 2011 som undersökningsår är att vi vill ha en så aktuell bild som 

möjligt, samt att företagen med stor sannolikhet hunnit publicera rapporten vid 

undersökningstillfället. Vi vill även att samtliga företags rapporter ska ha samma 

omvärldsförutsättningar och därmed ska inte en händelse, exempelvis en naturkatastrof, i 

omvärlden kunna påverka ett enskilt företags CSR-arbete och därmed innehållet i en rapport. 

Vi har endast undersökt CSR-rapporter på engelska då vi vill undvika eventuella skillnader i 

betydelser i och med att orden annars behöver översättas.  



Kandidatuppsats Organisation och marknadsföring HT 2012 

Juhaina Baker, Therese Kregert  Uppsala Universitet 

 

 

17 

Totalt har 63 företag uppfyllt våra krav, varav 5 verkar inom tobaksbranschen, 36 inom 

vapenbranschen, 14 inom alkoholbranschen samt 9 inom spelbranschen. Inom alkohol- och 

spelbranschen fanns ett företag som uteslutits från båda, vid sammanställning av samtliga 

företag har de endast räknats en gång.  

I motsats till de företag som agerar på en marknad som anses vara oetiska har vi valt att titta 

på samma antal företag, 63 stycken, som klarat de etiska krav KPA Pension ställer och 

därmed klassats som etiska. Listan med företag som KPA Pension investerar i innehåller 762 

företag och för att inte påverka valet av företag har vi slumpat fram de undersökta företagen. 

Detta har skett genom att listan sorterats i bokstavsordning för att sedan numreras. Med hjälp 

av en slumpfunktion i Excel har ett tal inom intervallet genererats och motsvarande företag 

valts till vår undersökning. Även här gäller våra krav på att CSR-rapporterna från 2011 är 

tillgängliga på internet samt att dessa är författade på engelska. I de fall vårt slumpade företag 

inte uppfyller kraven har ett nytt slumpats fram. 

3.2 Ordgrupper och ordval 

Vid val av nyckelord har vi tagit hjälp av GRIs riktlinjer för rapportering. Nyckelorden som 

har inkluderas har sedan placeras i olika ordgrupper beroende på del av CSR-arbete. De 

områden vi har att titta närmare är.  

 Environment - Miljö  

 Society - Samhälle 

 Product - Produkt   

Dessa grupper har valts utifrån i GRIs riktlinjer för rapportering av arbetet med CSR och vad 

de menar ska ingå i en rapport (GRI, 2011). Dokumentet utgivet av GRI är på engelska och 

därmed har översättning till svenska gjorts för ökad förståelse för läsaren.  De tre kategorierna 

återfinns även i tidigare studier där man undersökt företags CSR-arbete (Hackstone & Milne, 

1996, Gray, Kouhy & Lavers, 1995). De tidigare studierna baserar kategorivalen på en 

undersökning gjort av Ernst & Ernst (1978). Genom att undersöka förekomsten av ord inom 

kategorin miljö får vi en uppfattning om hur frekvent miljöarbetet kommuniceras. Från 

kategorin samhälle får vi en uppfattning om det sociala ansvar som företaget tar gentemot sin 

omgivning. Dessa kategorier har vi valt då miljöfrågor och arbetet för samhället ofta ses som 
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två av huvudområdena inom CSR (Verboven, 2011; Krumwiede, Hackert, Tokle & Vokurka, 

2012). Kategorin produkt har valts i och med typen av oetiska branscher, de har klassats som 

oetiska på grund av deras produkter och hur dessa skadar människors hälsa (KPA, 2012a). 

Valet av de breda kategorierna är ett medvetet val för att få en överblick av dessa tre 

områdena av CSR-arbetet.  

Allt fler företag följer de riktlinjer som GRI har satt upp för CSR-rapportering och därför tar 

studien hänsyn till dessa riktlinjer gällande ordval (GRI, 2011). Ordval inom varje kategori 

grundar sig även i den tidigare nämnda forskningen inom området (Hackstone & Milne, 1996, 

Gray, Kouhy & Lavers, 1995). Nedan följer en presentation av de ord som inkluderats inom 

varje område.  

Environment – Miljö Society - samhälle Product – produkt 

Environment - miljö Society - samhälle Costumer – kund 

Water – vatten Community – samhälle Health - hälsa 

Energy – energi Local – lokal  Safety – säkerhet 

Waste – avfall  Corruption – korruption Responsibility – ansvar 

Recycling – återvinning  Support – stöd/stödja  

Emission – utsläpp   

 

De valda orden representerar vanliga områden som företag förväntas arbete med och 

rapportera om (GRI 2011, Hackstone & Milne, 1996, Gray, Kouhy & Lavers, 1995). Vi har 

medvetet valt ord som kan förekomma i flera olika sammanhang och i olika delar av CSR-

rapportering. Exempelvis kommer ordet vatten ge träff på såväl vattenkraft som vatten i form 

av råvara vilket därmed ger undersökningen mer bred. Ordet ansvar har placerats under 

produkt då studien vill undersöka om den förekommer under kontexten produktansvar. Vi är 

dock medvetna att ordet ansvar med stor sannolikhet kommer förekomma i andra 

sammanhang.  

3.3 Undersökningsmetod 

Vi har utgått från företagens CSR-rapporter och undersökt rapporterna genom en 

ordsökningsprocess. I det första steget av den empiriska studien har de tidigare listade orden 

sökts och räknats i varje rapport. I denna del av undersökningen har vi endast tagit hänsyn till 
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antal förekomster och inte till i vilket sammanhang orden figurerar och inte heller till 

relevans. Varje förekomst av ordet, eller som del av ett ord räknats som en förekomst. 

Sammanlagt 15 ord uppdelat på de tre kategorierna har sökts och räknats.  

Vårt andra steg i undersökning har innefattat att undersöka två ord från varje kategori närmare 

i en del av rapporterna. Detta för att tydligare få en bild av hur och i vilka sammanhang orden 

används samt kunna se om det finns några tydliga skillnader i själva rapporterna. De ord som 

undersöktes var inom miljö och energi, lokal och stöd, hälsa och säkerhet. Valet av ord 

grundades på resultaten från undersökningens första del och vilka ord som fick flest träffar 

inom respektive kategori. Ett av varje företag inom de företag som anses agera på en oetisk 

marknad slumpades fram genom samma slumpfunktion som tidigare. De företag som 

undersöktes var: Swedish Match (tobak), Anheuser-Busch InBev (alkohol), Lockheed Martin 

(vapen) och Marriott (spel). Utav de etiska företagen slumpades fyra företag fram för att få 

motsvarande antal. Dessa företag var Kajima, Telstra, Unilever och Peabody Energy. Vi 

tittade då på de sammanhang som orden förekom och eventuella särdrag för CSR- rapporten. 

Dessa resultat kommer att presenteras per företag samt uppdelat på huruvida de blivit klassade 

som etiska eller oetiska.  

3.4 Metodkritik  

Företagsurvalet blir styrt eftersom vi har valt att använda KPA Pensions lista över etiska 

företag och företag som verkar på en oetisk marknad. Detta kan medföra konsekvenser i form 

av att det kan påverka resultatet och de slutsatser som dras kring företagens kommunikation. 

Vi har försökt att öka generalisering och stärka urvalet genom att studera samtliga företag på 

oetiska listan som uppfyller de villkor som är satta (Saunders et al., 2009). Studien har enbart 

tagit hänsyn till kommunikation i CSR-rapporterna. Morsing & Schultz (2006) menar dock att 

intressenter vanligen brukar föredra årsredovisningar och CSR-rapporter framför andra 

kanaler när det kommer till kommunikationen av CSR.  

Vid ordsökningen räknades enbart antalet förekomster av orden. För att analysera träffarna är 

det viktigt att titta på sammanhanget de förekommer i. Innehållsanalysen visar att det uppstår 

ett visst bortfall för del två av undersökningen då alla förekomster inte var relevanta. 

Exempelvis påverkar företagsnamnet Peabody Energy antalet träffar för ordet energi då det är 

en del av företagets namn. Dessa är inräknade i första delen av undersökningen men har inte 

tagits hänsyn till i de fall företagen undersökts närmare. Samma sak gäller för ordet ansvar 
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(responsibility) då ordet kan ingå som en del av namnet på företagens CSR-rapport. För att få 

en rättvisare bild av kommunikationen har denna typ av träffar inte undersökts under studiens 

andra del.  
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4. Empiri 

I denna del presenteras våra empiriska resultat. Först kommer vi att presentera resultaten 

från ordsökningen. Därefter presenteras resultaten från vår analys av sammanhangen orden 

har förekommit i rapporterna uppdelade på huruvida de anses vara etiska eller företag som 

bedöms agera på en oetisk marknad.  

Endast företag som blivit klassade som etiska och företag som anses verkar på en oetisk 

marknad kan jämföras i absoluta tal. För övrig jämförelse hänvisas till snitt per rapport.  

4.1 Företag som anses vara etiska  

Nedan presenteras ett diagram över samtliga förekomster av de valda orden i de företag som 

bedöms vara etiska. Förekomsterna är uppdelade efter kategori och presenteras i absoluta tal. 

Sammalagt fick orden som innefattats i kategorin ”miljö” 29 865 förekomster, ”samhälle” 

11 714 förekomster och kategorin ”produkt” 16 399 förekomster. För att få en överskådlig 

bild hur det fördelar sig över samtliga CSR-rapporter bland de företag som anses vara etiska 

beräknades snittet av antal träffar per rapport och kategori. Orden inom miljö har förekommit 

474 gånger per rapport medan orden inom samhälle förekom 186 gånger per rapport och 

orden produkt förekom 260 gånger per rapport.   

Diagram 1. Företag so anses vara etiska: summa av samtliga företags träffar uppdelat på område 
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Nedan ges en överblick av vilka sammanhang orden uppstår i och hur företagen arbetar med 

orden. Resultaten visar att orden som ingår i en viss kategori inte alltid ha en koppling till 
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huvudkategorin utan kan förekommer i andra sammanhang. Exempelvis orden säkerhet och 

hälsa kommer inte alltid i samband med kategorin produkt utan orden förekommer även i 

andra sammanhang. 

4.1.1 Kajima  

Ordträffar: Miljö: 130, Energi: 68, Lokal: 75, Stöd: 24, Hälsa: 33, Säkerhet: 69.  

Kajima är ett japanskt byggföretag och bedriver sin verksamhet inom anläggningsbyggnad 

och fastighetsutveckling (Kajima, 2012). 

“We should not be reluctant to spend money today for the disasters of tomorrow. The loss of 

life and impact on the local economy will in the end only increase the costs “(Kajima, CSR-

report, 2011:5) 

Innehållsanalysen visar förekomsten av ordet miljö och energi i rapporten, det har en stark 

koppling till deras miljöansvarstagande och de arbetar för att effektivisera 

energiförbrukningen. Företaget nämner flertal gånger att som byggföretag är det lätt att bli 

kritiserad. Miljöarbetet är en del av företagets arbete att undvika kritik menar Kajima.  

Företagets miljömål är att försöka lämna så få spår bakom sig så möjligt.  

“Construction firms consume resources in great quantity and their operations have a major 

impact on the natural environments. Kajiima seeks to be sensitive and respectful to the 

environment and regards conservation of the global environment as its responsibility to the 

next generation. “(Kajima, CSR-report, 2011:15). 

Det sociala arbetet har sin utgångspunkt i att försöka minimera den negativa påverkan 

samhället upplever på grund av deras arbete. Därför har de ofta anslagstavlor på deras 

säkerhetsstängsel.  

“The construction industry cannot operate effectively without the acceptance and cooperation 

of local communities especially in the neighborhoods where the construction is undertaken.” 

(Kajima, CSR-report, 2011:39). 

Då orden hälsa och säkerheten förekommer är det många gånger i samband med samhälls- 

och personalfrågor. Exempelvis nämns det att företaget strävar efter en säker arbetsplats för 

båda personal och samhället. Ett diagram visar nivån av säkerhet jämförande med andra 

företag i samma bransch. Kajima menar personalen är en essentiell del av företag och tar 
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därför ett stor ansvar för att personalen ska må bra. De har olika stödprogram för personal vid 

sjukdom och skador (Kajima, CSR-report, 2011).   

4.1.2 Telstra  

Ordträffar: Miljö: 47, Energi:43, Lokal: 11, Stöd: 46, Hälsa: 36, Säkerhet: 38.  

Telstra är Australiens ledande företag inom telekommunikation och informationstjänster. 

Företaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster av telekommunikationstjänster 

vilket täcker stora geografiska område i landet genom båda fast och mobila nät (Telstra, 

2012). Telstra menar att deras CSR-arbete lägger vikt vid sociala, etiska och miljömässiga 

risker samt att CSR-arbetet har sin grund i kärnverksamheten (Telstra, Sustainability Report, 

2011).   

Deras CSR-mål inkluderar att skapa en säker, rättvis och stödjande arbetsplats samt 

effektivisera energiförbrukningen, minska koldioxidutsläppen med minst 10 procent mellan 

åren 2008 och 2015. Deras produkter tillverkas av miljövänligt material för att bäst kunna 

bevara resurserna. Företaget menar att CSR-arbete genomsyra hela företaget genom att 

personalen genomgår kurser för att öka medvetandet om hur telekommunikationen påverkar 

miljön (Telstra, Sustainability Report, 2011).  

Förekomsterna av de undersökta orden inom samhälle innefattade stöd till lokala företag 

genom inverstering i deras verksamhet samt försöka skapa arbetsmöjligheter för människor 

med intellektuella och fysiska funktionshinder genom ett projekt kallat ”Workforce 

projektet”. Ordet stöd förekom till största del i samband med personalfrågor genom att bidra 

med stöd till personal med drog- och alkoholmissbruk, konsumentfrågor genom tillgänglighet 

dygnet runt och samhällsfrågor. Orden hälsa och säkerheten nämns då de beskriver internt 

arbete som berörde personalen, arbetsmiljön men även behandlade säkerhet kring företagets 

produkter. Telstra menade att trots forskning visar att mobiltelefoner inte generar negativa 

effekter fortsätter Telstra att bedriva forskning inom området för att skydda sina konsumenter. 

(Telstra, Sustainability Report, 2011).  
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4.1.3 Unilever 

Ordträffar: Miljö: 40, Energi: 31, Lokal: 5, Stöd: 14, Hälsa: 51, Säkerhet: 4.  

Unilever är ett globalt företaget som är verksamt i 190 länderna jorden runt. Unilever 

tillgodoser produkter inom näring, hygien och personlig omvårdnad och har ca 400 märken 

varav bland annat, Lipton, Knorr, Dove och Axe (Unilever, 2012).  Unilever CSR-rapport 

(2011) visar att CSR-arbetet har sin grund i deras tillgängliga produkter. Samtliga undersökta 

förekomster berör kategorin ”produkt” på något sätt. Unilevers miljöinsatser är att tillverka 

miljövänliga produkter genom att använda miljövänligt material.  Unilever menar att 

företagets lönsamhet och CSR-arbete hänger samman och därför utgår från ett 

lönsamhetsperspektiv vid arbete med CSR. Företaget försöker att effektivisera sin 

energiförbrukning, använda miljövänligt material och minska utsläppen. Deras miljöarbete 

inom CSR förklaras i siffror och diagram, bland annat att de ska minska utsläpp med 40 

procent och öka förbrukning av förnybar energi till 40 procent. (Unilever, Sustainability 

living plan, 2011). 

“Managing our business sustainably reduces energy use, minimizes packaging and drives out 

waste. It not only generates cost savings, it can also save the consumer money.” (Unilever, 

Sustainability living plan, 2011, s.5)  

Företagets sociala ansvar innefattar personalfrågor, återförsäljare och konsumenter. Målet är 

att öka och förbättra hygienen, öka näringsvärdet i deras produkter och sprida information om 

hälsoproblem i utvecklingsländer med hjälp av FN och ideella föreningar. Deras arbete är 

även kopplat till kärnverksamheten, exempelvis bidrar Lipton till lantbruksskolor för teodling 

i Kenya med investeringar och utbildningar.   

4.1.4 Peabody Energy  

Ordträffar: Miljö: 104, Energi: 240, Lokal: 22, Stöd: 32, Hälsa: 52, Säkerhet: 127.  

Peabody Energy är världsledande inom kol och gruvdrift inom den privata sektorn. Företaget 

är verksamt i mer än 25 länder på sex kontinenter (Peabody Energy, 2012). CSR-arbetet har 

sin grund i företagets kärnverksamhet.  Förekomsterna av orden miljö och energi figurerar då 

de beskriver hur de arbetar för att minska energiförbrukningen genom att använda kol i större 

utsträckning. Företaget strävar att inte lämna miljömässiga spår efter sig. Inom miljömålen 

ingår även att skydda kulturella artefakter och efterlämningar. Orden säkerhet och hälsa 
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figurerar i samband personalfrågor och en säker arbetsmiljö. “leave the land in a condition 

equal to or better than we found it.” (Peabody Energy, CSR-report, 2011, s.34) 

 

Företaget strävar efter en säker arbetsmiljö. Det sociala ansvaret består mestadels av att ta 

ansvar för sin personal och samhället i stort samt att arbeta för att allt fler människor får 

tillgång till vatten och energi genom att stödja ideella föreningar, hälsoorganisationer och 

utbildningar.  

4.2 Branscher som anses vara oetiska 

Nedan presenteras ett diagram över samtliga förekomster av de valda orden i de företag som 

anses agera på en oetisk marknad enligt KPA Pension. Presentationen av förekomsterna följer 

samma struktur som för de företag som har bedömts vara etiska.  Förekomsterna är uppdelade 

efter kategori och presenteras i absoluta tal. Resultatet från ordsökning visade att de ord som 

innefattas i kategorin ”miljö” sammanlagt fick 23 217 förekomster, ”samhälle” fick 8446 

förekomster och kategorin ”produkt” fick 11 028 förekomster. Ett snitt per rapport har 

beräknats för de företag som anses agera på en oetisk marknad uppdelat per kategori. Orden 

inom miljö har förekommit 368 gånger per rapport medan orden inom samhälle förekom 134 

gånger per rapport och orden produkt förekom 175 gånger per rapport.  

Diagram 2. Oetiska branscher; summa av samtliga företags träffar uppdelat på område  

Summa företag inom branscher som anses vara oetiska
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4.2.1 Lockheed Martin (uteslutet inom vapen) 

Ordträffar: Miljö: 83, Energi: 80, Lokal: 16 , Stöd: 24 , Hälsa: 36, Säkerhet: 46   

Lockheed Martin är ett amerikanskt företag som verkar inom flyg- och säkerhetsindustrin. De 

tillverkar bland annat flygplan till försvarsmakter. Lockheed Martin framhåller i sin rapport 

att deras rapportering är frivilligt från deras sida men att de rapporterat kring området sedan 

2007 (Lockheeed Martin, 2012).  

Upprepade gånger påpekar de att de arbetar för att de på minsta möjliga sätt ska påverka 

miljön och att miljön och människors hälsa är viktigt för dem. Deras främsta arbetsområden 

inom miljö är vattenanvändning, utsläpp och avfall/återvinning. De presenterar och beskriver 

de projekt de jobbar med inom dessa områden. Lockheed Martin (2011) presenterar i sin 

CSR-rapport sina egna framtagna produkter som finns på marknaden och hur dessa kan 

främja miljön och minska energiförbrukning. De presenterar ett antal diagram för att 

tydliggöra exempelvis hur deras årliga koldioxidutsläpp minskat mot deras uppsatta mål men 

de flesta siffror som nämns finns i löpande text. Då Lockheed Martin talar om energi är det 

främst arbete kring hur de ska minska användandet av detta och de program som de arbetar 

med för att klara detta. (Lockheed Martin, Corporate sustainability report,2011)  

“Working from within to use resources wisely to preserve our planet and ensure our 

operations support social and physical environments in local communities.” (Lockheed 

Martin, Corporate sustainability report, 2011, s.3) 

Flertalet av de projekt de stödjer och arbetar med har koppling till deras kärnverksamhet 

såsom undervisning inom ämnen kopplade till ingenjörsutbildning, STEM
1
, samt extra stöd 

till militärfamiljer. Företaget har i sin rapport beskrivit målet för fördelningen av arbetet inom 

det sociala ansvaret där de strävar efter att STEM ska vara 50 %, arbete kopplat till kunder 

och de anställda 30 % samt stöd till lokala samhällen 20 %. Även inom stöd till lokala 

samhällen finns kopplingen till kärnverksamheten då deras största samhällspartner är National 

Air and Space Museum (Lockheed Martin, Corporate sustainability report, 2011). 

                                                 

1
 STEM - Science, Technology, Engineering and Math 
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I rapporten nämns ofta vikten av en hälsosam och säker arbetsplats samt god hälsa för sina 

anställda. De menar att “A healthy business begins with healthy employees.” (Lockheed 

Martin, Corporate sustainability report, 2011, s.42) 

De menar även att det är viktigt för dem att deras produkter inte påverkar människors hälsa, 

varken under produktion eller vid användning. Genomgående i deras rapport är att de ofta 

nämner de certifieringar, utmärkelser och priser de fått inom området. (Lockheed Martin, 

Corporate sustainability report, 2011) 

4.2.2 Swedish Match (uteslutet  inom tobak)  

Ordträffar: Miljö: 158, Energi: 198, Lokal: 56, Stöd: 26, Hälsa: 47, Säkerhet:37   

Swedish Match är ett svenskt tobaksbolag med produkter som snus, tändprodukter och 

cigarrer (Swedish Match, 2012).  

Swedish Match presenterar tydliga siffror över deras miljöarbete där det framgår hur mycket 

energi som förbrukats vid produktion av de olika produkterna och de menar att all energi som 

används är ”grön”. I CSR- rapporten nämns flertalet gånger deras ISO-certifieringar och vilka 

fabriker som har dessa certifieringar. Swedish match formuleringar är ibland otydliga såsom 

beskrivningen av deras Group environmental policy där inget konkret nämns om vad det 

innebär mer än att de ständigt ska arbeta för att förbättra miljön. En av anledningarna till 

miljöarbete är enligt företaget konsumenters miljöintresse och att de kan bli 

konkurrenskraftigare om deras produkter ses som mindre skadliga för miljön. Då de 

rapporterar enligt GRIs standarder framgår att inom miljö rapporterar de helt om 9 av GRIs 21 

punkter och delvis om 3. (Swedish Match, Swedish Match and sustainability, 2011) 

Förekomsterna i kategorin samhälle figurerar i samband med lokala projekt, Swedish Match 

stödjer projekt runt om i världen, främst handlar deras projekt om att hjälpa barn, 

funktionshindrade och personer i nöd men även andra projekt finns i deras portfölj. Deras 

avfall förbränns för att skapa fjärrvärme till lokala samhällen. (Swedish Match, Swedish 

Match and sustainability, 2011)   

Orden hälsa och säkerhet handlar oftast om de anställdas hälsa och säkerhet men även för 

övriga leverantörsled. Swedish Match är dock det enda av företagen som faktiskt tar upp hälsa 

i samband med deras produkts påverkan på konsumenter om än väldigt lite. Enligt GRI 
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indexet tar de inte upp något kring kund, hälsa och säkerhet. (Swedish Match, Swedish Match 

and sustainability, 2011)  

4.2.3 Anheuser-Busch InBev (uteslutet inom alkohol)  

Ordträffar: Miljö: 73, Energi: 60, Lokal: 22, Stöd: 46, Hälsa: 7, Säkerhet:47   

Anheuser-Busch InBev är världens största ölproducent som producerar såväl alkoholfri som 

alkoholhaltig öl (Anheuser- Busch InBev, About AB InBev, 2012).  

Företaget säger sig ha tre huvudområden för sitt CSR-arbete, miljö, samhället och ansvarsfullt 

drickande. Deras motto är ”Do more with less” (AbInBev, Global Citizenship Report, 2011, 

s.6) och de strävar efter att kunna producera med så lite miljöpåverkan som möjligt. De 

beskriver sina miljömål samt hur mycket de har uppnått än så länge. Både i löpande text och i 

diagramform presenteras deras arbete på olika sätt. Förekomsterna av hälsa och säkerhet berör 

oftare personal än hur deras produkter påverkar konsumenterna. Utifrån CSR-rapporten 

framgår det inte utöver hur de jobbar för ansvarsfullt drickande. De nämner de att de har 

säkerhets- och hälsopolicys men utvecklar inte detta med något vad dessa innefattar. I de 

sammanhang som lokal och support används presenteras främst de olika projekt som företaget 

sponsrar eller involverar sig i. De har ett brett spektrum av olika projekt de stödjer, såväl 

kopplade till sin egen verksamhet såsom återvinningssystem vid festivaler och liknande som 

utanför verksamheten. (AbInBev, Global Citizenship Report, 2011) 

4.2.4  Marriott (uteslutet inom spel)  

Ordträffar: Miljö: 85, Energi: 85, Lokal: 33, Stöd: 42, Hälsa: 22, Säkerhet:0  

Marriott är en internationell hotellkedja med ursprung i USA (Marriott, 2012). De rapporterar 

enligt GRIs riktlinjer och framhäver i sin rapport att de är ett företag som arbetar etiskt och 

har utav tidningen Ethisphere för femte året i rad blivit utsedda till ett av världens mest etiska 

företag. De presenterar tydliga mål inom miljö och hur långt de kommit med arbetet och när 

de beräknar nå sina mål. Inom både miljö och samhälle presenterar de ett flertal olika projekt 

de arbetar med för att förbättra sin omgivning. De beskriver vad projekten går ut på och ofta 

hur mycket tid och pengar som investerats i dessa projekt. Olika variabler presenterar i såväl 

löpande text som i diagram- och tabellform. Det finns projekt både med och utan koppling till 

företagets kärnverksamhet. När de talar om hälsa är det deras anställdas och leverantörer som 
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nämns och inget kring deras kunder. Även de presenterar en lista på samtliga utmärkelser 

inom området de fått. (Mariott, Sustainability Report, 2011) 

 

4.2.5 Träffar per rapport uppdelat på bransch  

På KPA Pensions lista över uteslutna bolag inom tobaksbranschen hade fem av de sju 

företagen publicerat CSR-rapporter på sin hemsida. Det var den bransch med högst andel 

publicerade CSR-rapporter och även var den bransch som i snitt hade högst antal träffar per 

rapport inom alla tre kategorier. Per rapport låg antal träffar inom miljökategorin på 551. De 

ord som grupperats inom samhälle förekom 233 gånger per rapport medan kategorin produkt 

förekom 275 gånger. Vi ser alltså att företagen inom tobaksbranschen har ett högre snitt per 

rapport inom alla kategorier än både de företag som klassats som etiska och branscher som 

klassats som oetiska.  

13 utav de 25 företagen som uteslutits på grund av att de är verksamma inom 

alkoholbranschen hade på sin hemsida publicerat CSR-rapporter. Miljökategorin för dessa 

företag hade ett snitt på 398 förekomster, 147 förekomster i samhällskategorin och 154 

förekomster i produktkategorin. Företagen inom alkoholbranschen ligger över det 

sammanlagda snittet för de branscher som bedömts som oetiska inom miljö och samhälle men 

under samtliga snitt gentemot de företag som klassats som etiska.  

Av de 79 företag som uteslutits inom vapenindustrin presenterade 36 stycken CSR-rapporter 

på sin hemsida. Vapenindustrin fick i snitt per rapport 350 förekomster av orden inom 

kategorin miljö, 124 inom samhälle och orden inom kategorin produkt förekom 181 gånger 

per rapport i snitt. Spelbranschen var den bransch med lägst andel publicerade CSR-rapporter. 

Av 34 företag hade endast nio en CSR-rapport att tillgå på hemsidan. Dessa företag fick i snitt 

per rapport 292 förekomster inom miljökategorin, 102 förekomster i samhällskategorin och 

118 förekomster i produktkategorin. Företagen inom vapenbranschen och spelbranschen låg 

alltså under snitten inom samtliga kategorier gentemot såväl företag som anses vara etiska 

som företagen inom branscher som klassats som oetiska.  
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5.  Analys  

I detta avsnitt kommer vi att analysera och diskutera de resultat vi fått i undersökningen 

kopplat till de tidigare presenterade teorierna.  

I denna uppsats har vårt syfte varit att se huruvida det finns någon skillnad i rapporteringen av 

CSR-arbete mellan etiska företag och företag som verkar på en oetisk marknad.  

5.1 Analys av ordsökning 

Frostensson (2011) skrev om ett fenomen som han benämnde som ”window-dressing”, vilket 

innebär att man som företag upprättar en fasad av ansvarstagande för att skapa ett gott 

anseende men ibland bara är en täckmantel för företag som agerar oetiskt eller på en oetisk 

marknad. En annan benämning av denna typ av agerande är greenwashing (Delmas & 

Burbano, 2011). Frostensson (2011) och Branco och Rodrigues (2006) menar att företag vars 

verksamhet anses ha en negativ påverkan på miljön eller hälsan anstränger sig vanligtvis mer 

för att framställa sig som socialt ansvarstagande. Även legitimitetsteorin menar att ett företag 

som upplevs agera inkorrekt mot sin omgivning kommer att kommunicera och framhålla sina 

korrekta och etiska antaganden för att fylla det legitimitetsgap som uppkommit i och med att 

de inte levt upp till samhällets förväntningar. Utifrån de resultat vi fått från vår första del av 

den empiriska undersökningen kan vi konstatera att inga sådana slutsatser kan dras. Om man 

jämför antalet träffar på de valda orden mellan företagen inom branscher som anses vara 

oetiska och de företag som klassats som etiska ser vi att inom varje område har de etiska 

företagen sammanlagt flest träffar. De ord som grupperats under miljö har nämnts vid 106 fler 

förekomster i snitt per rapport bland de etiska företagen, medan ord inom samhälle har 52 fler 

förekomster och produktrelaterade ord 85 fler förekomster. Om vi ser till Bryman (2007) som 

menar att genom en ordsökning ger en översikt av vad en text berör skulle detta alltså 

innebära att de etiska företagen rapporterar mer aktivt kring sitt CSR-arbete. Värt att notera är 

dock att skillnaden inte är så stor mellan de två grupperna och undersökningen visar att de 

oetiskt klassade företagen trots allt har omfattande CSR-rapporter som berör samtliga 

områden.  

Om man sedan tittar specifikt på resultaten på branschnivå ser vi att endast en av de branscher 

som anses verka på en oetisk marknad hade högre antal träffar i snitt per rapport än de etiska 
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företagen, tobaksbranschen. Företagen inom denna bransch hade ett högre snitt per rapport än 

de etiska företagen på samtliga områden då de nämnde ord inom miljö 603 gånger per 

rapport, samhälle 233 gånger samt produkt 275 gånger. Tobaksföretag verkar inom en 

bransch som är under stor press och där produkterna har stor hälsopåverkan på dess 

konsumenter. Ordsökning kan tyda på att tobaksbranschen har en mer omfattande 

rapportering vilket kan vara på grund av negativa påverkan av produkterna. Enligt 

legitimitetsteorin riskerar företag med en verksamhet som kan anses vara oetisk att ett 

legitimitetsgap skapas gentemot samhället och intressenter. En anledning till att 

tobaksbranschen är den bransch med högre frekvens av de undersökta orden kan vara för att 

skapa legitimitet och motarbeta ett legitimitetsgap. De övriga företagen inom de oetiskt 

klassade branscherna följer dock inte denna trend. Alkohol-, vapen- och spelbranschen ligger 

under snittet mot de etiska företagen i samtliga kategorier. En anledning till detta utifrån 

legitimitetsteorin är att legitimitetsgapet är mindre för dessa branscher gentemot 

tobaksbranschen. Utifrån vad vi sett i första delen av vår undersökning ser vi det därför som 

viktigt att analysera resultatet i ett vidare steg, för att se vad som finns bakom ordträffarna för 

att kunna besvara vårt syfte.   

5.2 Analys av innehåll 

Genom att publicera CSR-rapporter har företagen möjlighet att nå ut till sina intressenter med 

önskad information för att kommunicera hur de arbetar för att ta ansvar för sin omgivning. Vi 

ser att samtliga av de undersökta företagen använt sig av denna möjlighet och vi får därmed 

information om hur de arbetar med CSR. Vi ser att samtliga av de åtta närmare undersökta 

företagen kommunicerar ett arbete där flera olika delar innefattas inom CSR. Gemensamt för 

alla företag är att de, oavsett om ett företag anses agerar på en oetisk marknad eller inte, har 

någon form av extern påverkan i form av miljöpåverkan genom exempelvis 

energiförbrukning. Alla de CSR- rapporter vi undersökt närmare har tydligt presenterat hur de 

arbetar för att i minsta möjliga mån påverka miljön på ett negativt sätt genom exempelvis 

energisparprogram, återvinning och framställning av produkter med så lite resurser som 

möjligt. Vi har även sett att den gemensamma nämnaren för samtliga rapporter är minskad 

energiförbrukning. Oavsett vilken marknad företagen är verksamma inom försöker alltså alla 

att påverka den ”mentala bilden” intressenter och samhället har av dem och vill upprätthålla 

ett gott anseende och skydda sig från kritik. Enligt legitimitetsteorin skulle detta kunna tolkas 
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som att samtliga företag i undersökningen upplever någon form av legitimitetsgap gentemot 

samhället alternativt att de i linje med management reputation-teorin arbetar för att bygga upp 

en positiv bild så att de vid en eventuell krissituation står stadigare. Detta skulle kunna vara en 

av förklaringarna till varför vi i vår undersökning inte kunnat se några större skillnader 

gällande kommunikationen av CSR-arbetet.  

En skillnad som framträdde under den djupare innehållsanalysen var användandet och 

presentationen av resultat. När vi undersökte de företag som agerar på marknader som 

klassats som oetiska närmare såg vi att många av de närmare undersökta orden förekom då 

företagen presenterade resultat över vad dem åstadkommit i sitt CSR-arbete. Samtliga 

undersökta företag som agerar inom branscher som anses vara oetiska presenterade tydliga 

siffror på vad de presterat under året. Mest ingående redovisning hade på området åter en 

gång tobaksbranschen genom Swedish Match. De presenterade tabeller inom samtliga 

områden, för såväl varje produkts miljörelaterade resultat som över arbetsförhållanden. Vi 

menar att det finns en koppling mellan detta och Lindboms (1994) tredje punkt i hur man som 

företag kan ändra intressenters uppfattning av företaget genom att ”manipulera uppfattningen 

genom att avleda uppmärksamhet från ett område till ett annat med positivare uppfattning.” 

Swedish Match får sig själva genom rapportering av exakta och omfattande siffror att framstå 

som mer övertygande i sin rapportering då de faktiskt kan bevisa en förbättring genom sina 

siffror och framstår som en god samhällsmedborgare som tar ansvar för sin omgivning. 

Genom detta har företaget en möjlighet att legitimera sin skadliga verksamhet och de tydliga 

resultaten får Swedish Match minska risken att deras CSR-arbete kan uppfattas som window-

dressing och blir därmed mer legitimerande än endast en presentation av det arbete de utför. 

Enligt legitimitetsteorin kan företagets existens äventyras om samhället och intressenter 

upplever att deras negativa aspekter överväger deras positiva. Om företagets nackdelar skulle 

överstiga fördelarna behöver de alltså göra någon typ av förändring så att deras agerande är, 

eller i alla fall upplevs vara, i linje med intressenternas förväntningar. När man tittar på 

tobaksbolag som Swedish Match så bör det alltså innebära att samhället upplever att 

verksamhets nackdelar inte överstiget fördelarna, vilket enligt legitimitetsteorin innebär att 

samhället anser att de håller kontraktet, och därmed kan fortsätta existera. Samtliga av de 

oetiska företagen har utslutits på grund av deras produkter och dessas påverkan på människors 

hälsa, trots detta var det endast Swedish Match som på något sätt nämnde hur de arbetar för 

att göra konsumenter uppmärksamma på produkternas hälsopåverkan. Att tobaksbranschen 
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med Swedish Match som det företag som publicerat mest omfattande resultat av sitt CSR-

arbete och som den enda bransch som hade ett högre snitt än de etiskt klassade företagen per 

rapport inom samtliga kategorier kan tolkas som att de upplever att det finns ett större 

legitimitetsgap än övriga branscher och företag upplever.  

 

Avsaknaden av en universell definition av vad CSR innebär ger de företag som arbetar med 

området utrymme att själva välja vad som ska anses vara CSR. Detta har även varit tydligt 

under studien. De flesta har olika ansvarsområden anpassade efter företagens verksamhet. När 

man tittar på företagen oavsett bransch finns det vissa likheter. Ofta har deras CSR-arbete sin 

utgångspunkt i lönsamhet även om det inte står det uttryckligen. Flertalet av aktiviteterna är 

sådant som företaget själva kommer att kunna dra nytta utav, såsom utbildningar inom 

området företaget verkar eller egna produkter som lösningar på miljömässiga problem. Vi ser 

även tendenser till att lösningen till de problem deras verksamhet orsakar är deras egna 

förbättrade produkter eller tjänster. Byggföretaget Kajima satsar en stor del av deras CSR-

arbete inom miljö på infrastruktur, och vill gärna profilera sig som en säker arbetsplats för 

såväl personal som samhället. Medan Unilever, ett bolag med en bred variation av produkter 

inom livsmedel och omvårdnad fokusera på främst på miljö och hälsa och en stor del av deras 

arbete är relaterat till deras egna produkter. 

Värt att notera gällande den närmare undersökningen av sökorden är att bland de företag som 

anses agera på en oetisk marknad förekom ordet hälsa och säkerhet inte i samband med deras 

produkters hälsopåverkan för konsumenterna. När säkerhet och hälsa nämndes i CSR-

rapporterna handlade det så gott som uteslutande om de anställdas och leverantörers säkerhet 

och hälsa. Vi antar att detta är för att avleda uppmärksamhet från sin negativa påverkan och 

lyfta fram deras positiva handlingar enligt Lindboms tredje punkt.   
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6. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser vi kunnat dra utifrån analysen av vår undersökning. 

Utifrån vår undersökning kan vi se att det inte finns några större skillnader mellan hur företag 

som anses vara etiska och företag som agerar på en marknad som bedöms vara oetisk 

kommunicerar sitt CSR-arbete. Den skillnad vi har kunnat se utifrån vår undersökning är att 

företag inom tobaksbranschen tenderar att kommunicera arbete med CSR, genom 

användningen av de undersökta orden, i högre grad än övriga oetiska branscher och även i 

högre grad än de etiska bolagen. Våra empiriska resultat har överlag inte stämt överens med 

resonemanget kring legitimitetsteorin och anseendeteorin då företag som har verkat på en 

oetisk marknad inte har rapporterat i större omfattning än de etiska. Den bransch som kan 

tolkas bekräfta legitimitetsteorin är tobaksbranschen, då de empiriska resultaten skiljer sig för 

den branschen gentemot de övriga.  

De skillnader vi har kunnat se är att företag som anses agera på en oetisk marknad tenderar att 

i större utsträckning presentera sina resultat med hjälp av diagram och siffror. Detta kan vara 

ett sätt för att tydliggöra sina resultat och på det sättet utöka sin legitimitet och öka sitt 

anseende bland intressenter och omgivningen. Då det inte finns någon enhetlig definition av 

CSR menar vi att detta påverkat våra resultat då det inte finns något som styr innehållet i 

CSR-rapporterna. En tydlig definition skulle troligtvis ha givit ett annat resultat i 

undersökningen. Detta då det skulle finnas tydligare och hårdare riktlinjer för hur och kring 

vad företag ska rapportera vilket kan tänkas påverka utfallet av hur orden används och 

kommuniceras. 

Slutligen kan vi konstatera att det är av stor vikt att även se till företagets verksamhet och vad 

de faktiskt gör för att kunna avgöra om ett företag agerar etiskt eller inte. Då vår undersökning 

visat att det inte finns några tydliga skillnader mellan företag som ses som etiska och företag 

som anses agerar på en oetisk marknads rapportering kring CSR finns risk för greenwashing 

eller windowdressing om man endast ser till CSR-rapporterna.  

Vi är medvetna om att vår begränsning av undersökt material inte är representativt för 

samtliga bolag inom de olika branscherna.  



Kandidatuppsats Organisation och marknadsföring HT 2012 

Juhaina Baker, Therese Kregert  Uppsala Universitet 

 

 

35 

7. Förslag till vidare forskning 

Vi menar att CSR och oetiska branscher är mycket intressant och värt att forska vidare inom. 

Utifrån vår undersökning anser vi att det skulle vara intressant med vidare forskning för att 

undersöka varför tobaksindustrins rapportering av CSR skiljer sig mot övriga branscher som 

anses vara oetiska. Vi skulle även gärna se en djupare undersökning om oetiska 

företags/företag på oetiska marknaders drivkrafter bakom CSR.  

 

Vi menar även att det skulle vara intressant att vidare undersöka vårt syfte för att se om det 

skiljer sig i rapporteringen av CSR-arbete mellan etiska och oetiska branscher. För att kunna 

dra en mer generell slutsats om skillnaden i kommunikationen behövs en mer omfattande 

studie där man även inkluderar övriga kommunikationskanaler såsom exempelvis årsrapporter 

och information publicerad på företagens hemsidor  
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