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Sammandrag 
 

Corporate Social Responsibility (CSR), företagens sociala ansvar på svenska, är ett dynamiskt 

begrepp. Vad som anses utgöra företagens sociala ansvar varierar ständigt på grund av 

förändrade krav från omvärlden. Därför måste varje enskilt företag försöka tillämpa kraven på 

deras verksamhet på ett sätt som överensstämmer med omvärldens förväntningar.   

Uppsatsen tar fokus på att undersöka huruvida företagen anser sig ha ett snävt 

ansvarsområde med inriktning på ekonomisk vinst (the Narrow Scope), ett brett 

ansvarsområde med inriktning på att ge tillbaka till samhället för att det är moraliskt rätt (the 

Broad Scope) eller ett ansvarsområde som ligger mitt i mellan dessa två andra med inriktning 

på att ge tillbaka till samhället så länge dessa handlingar kan medföra ekonomisk vinst för 

företagen (the Golden Mean).  

Studiens genomförande har bestått av i princip två delar; en ordsökning i företagens 

hållbarhetsrapporter och en mer djupgående genomgång av hållbarhetsrapporterna, företagens 

hemsidor och i viss mån årsredovisningar. Därigenom har företagens egna källor betraktats i 

syfte att undersöka vilka ansvarsområden företagen själva anser sig ha.  

Den genomförda studien visar på att mest belägg har funnits för två av perspektiven, 

the Golden Mean och the Broad Scope, medan argument överensstämmande med det tredje 

perspektivet, the Narrow Scope, inte har uppmärksammats till samma grad. Därmed tyder 

undersökningen på att företagen vidtar åtgärder för samhällets bästa, åtgärder som inte kan 

anses inrymmas under deras kärnverksamhet och som sträcker sig bortom blott ett ekonomiskt 

ansvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: CSR, Corporate Social Responsibility, företagsansvar, hållbarhet, 

hållbarhetsarbeten, ansvarsområde, hållbarhetsredovisning



 
 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ................................................................................................................................... 1 

1.1 Begreppet CSR ..................................................................................................................... 1 

1.2  Historia ............................................................................................................................... 2 

1.3 Problemformulering - CSR idag ........................................................................................... 3 

1.4 Syfte ..................................................................................................................................... 4 

2. Teori .......................................................................................................................................... 5 

2.1 The Narrow Scope ............................................................................................................... 5 

2.2 The Golden Mean ................................................................................................................ 6 

2.3 The Broad Scope .................................................................................................................. 9 

2.4 Sammanfattning ............................................................................................................... 10 

3. Metod ...................................................................................................................................... 11 

3.1 Urval av företag ................................................................................................................ 11 

3.2 Undersökningens tillvägagångssätt samt operationalisering .......................................... 12 

3.3 Årsredovisningar och hållbarhetsrapporter ...................................................................... 14 

3.4 Litteratur och teorier ......................................................................................................... 15 

3.5 Metodkritik ........................................................................................................................ 15 

4. Empiri...................................................................................................................................... 17 

4.1 The Narrow Scope ............................................................................................................. 17 

4.2 The Golden Mean .............................................................................................................. 20 

4.3 The Broad Scope ................................................................................................................ 24 

5. Analys...................................................................................................................................... 30 

6. Slutsats .................................................................................................................................... 33 

7. Förslag till vidare forskning .................................................................................................... 34 

9. Käll- och litteraturförteckning................................................................................................. 35 



1 
 

1. Inledning 

 
1.1 Begreppet CSR 

 

CSR står för Corporate Social Responsibility, vilket allt som oftast översätts till företagens 

sociala ansvar på svenska (Grafström et al., 2008). Men vad är egentligen företagens sociala 

ansvar och vad kan det tänkas innebära? Ordet ansvar är ett vagt och omfattande begrepp. Det 

finns inget absolut eller statiskt ansvarsbegrepp. Istället är synen på ansvar beroende av 

omgivningens sätt att reagera på olika handlingar, huruvida samhället eller medborgarna ger 

sitt medtycke eller misstycker (Grafström et al., 2010). Ansvar är således inget som finns per 

automatik utan det skapas och uppstår i vissa situationer och är därmed alltid knutet till sin 

omgivning och till andra aktörer (Grafstöm et al., 2010). Därmed finns inte heller en enhetlig 

eller allmän definition av företags ansvar, eftersom idéer om hur företaget bör agera förändras 

över tid (Grafström et al., 2008). CSR måste därför betraktas som ett dynamiskt begrepp. 

 

 

Figur 1: Carrolls pyramid av CSR (Carroll, 1991, s. 40). 

 

CSR har avbildats i Carrolls moralpyramid, som vi kan se i Figur 1, där författaren försökt att 

övergripligt visualisera vad det kan tänkas innebära (Carroll, 1991). Carroll föreslår att vad 

som kan tänkas utgöra företagens sociala ansvar kan delas in i fyra delar; ekonomiskt, 

rättsligt, etiskt och filantropiskt. Pyramiden ska beaktas stegvis, med detta menas att varje 
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steg är beroende av det föregående. Därmed kan inte företagets filantropiska ansvar beaktas 

innan de föregående ansvarsstegen har uppfyllts (Carroll, 1991). 

Förutom Carrolls moralpyramid finns det två definitioner på området som har begagnats 

mer frekvent än andra och kan således anses vara vedertagna. Den första är EU- 

Kommissionens definition av vad företagens sociala ansvar innebär; ”De flesta definitioner av 

företagens sociala ansvar beskriver det som ett begrepp som innebär att företagen på frivillig 

grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med 

intressenterna” (EU Kommissionen, 2001, s. 6). Den andra definitionen, som enligt 

författaren De Geer (2008, s. 132) kan betraktas som vedertagen på området, är; ”CSR avser 

det ansvar som företagen tar på sig/ förväntas ta på sig som går utöver vad regelverket 

föreskriver, utöver vad kärnverksamheten innebär och utöver vad anständigheten kräver”. 

Som flertal författare har argumenterat för (Grafström et al., 2008; De Geer et al., 2008) finns 

det stora möjligheter för företag att göra en egen översättning av vad deras sociala ansvar 

innebär samt omfattar, vilket självfallet leder till många olika tolkningar. Därför är det viktiga 

inte att komma fram till en korrekt definition, utan istället att förstå vilka förväntningar det är 

som ställs på företaget och hur de förändras över tid.  

För att skapa en tydlighet kring definitionen av CSR, kommer vi i denna uppsats 

begagna oss av ett omfattande begrepp som även innefattar de arbeten som beskrivs som CR 

(Corporate Responsibility), hållbarhet och hållbar utveckling. Anledningen till detta är att 

företagen använder dessa begrepp inkonsekvent, men med samma syfte som begreppet CSR 

används för. Därför anser vi att det är motiverat att inrymma alla liknande begrepp under CSR 

som ett fallskärmsuttryck.   

 

1.2  Historia 
 

CSR är inget nytt fenomen utan har diskuterats en längre tid. Diskussionen har dock skiftat 

beroende på tid och samhälle. Howard R. Bowens bok, the Social Responsibilities of the 

Businessman, som publicerades 1953, var något av startskottet på den moderna debatten runt 

CSR (Windell, 2006). Bowen fokuserade dock på individen, det vill säga vilket ansvar den 

individuella affärsmannen har och vilka moraliska överväganden han eller hon bör göra 

(Windell, 2006). Under 1960 och 1970–talen började debatten växa och fler och fler väckte 

frågan huruvida företagen verkligen kan ignorera att ta ett socialt ansvar. Under 1980-talet 

blev debatten något mer konkret och försök gjordes att praktiskt definiera företagens ansvar. 

En av orsakerna bakom detta är att allt fler företagsskandaler började uppdagas. Som en 
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konsekvens intensifierades debatten i media under 1990 och 2000–talen och företag som 

accepterade, eller rättare sagt inte arbetade hårt nog för att bekämpa barnarbete, miljöproblem 

eller fattigdom fördömdes (Windell, 2006). Dock var inte alla av samma ”moraliska” åsikt. 

Vissa ansåg att företag blott bör ägna sig åt deras kärnverksamhet, det vill säga det de gör 

bäst, vilket är att gå med vinst (Windell, 2006).  Sammanfattningsvis kan således sägas att 

debatten kring CSR har svängt mycket över åren. Grafström et al. (2008) skriver att för blott 

20 år sedan var det i princip tillräckligt för företag att bara beakta ett vinstsyfte, men att detta 

idag inte är tillräckligt. 

 

1.3 Problemformulering - CSR idag 
 

Som kan märkas efter en historisk återblick så har CSR-diskussionen pendlat och varit högst 

påverkad utav den rådande samhällsdebatten. De fundamentala händelser som sker inom 

ekonomin och samhället påverkar självfallet även CSR-frågorna. Ett tydligt exempel på en 

sådan händelse är finanskrisen som inträffade 2008. Följande problem formulerades av 

Windell (2008) där hon uppgav att finanskrisen är högst relevant att diskutera i förhållande till 

företagens ansvarstagande: ”vad ekonomisk oro medför för synen på och föreställningen om 

företagens ansvarsområde. Bidrar den till att företaget uppfattas som en ekonomisk institution 

som främst ska ta ansvar för att gå med vinst och behålla personal? Eller kommer företagens 

ansvar fortsättningsvis att uppfattas som förpliktelser som sträcker sig bortom det rent 

ekonomiska och utöver det lagen kräver?” (Windell et al., 2008, s. 44). Därmed kan 

uppmärksammas att företagens ansvarsområde skiftar och är i ständig förändring. Att 

undersöka detta ansvarsområde är därmed högst relevant eftersom händelser (som 

finanskrisen) medför att den i princip aldrig bevaras en längre tid.  Särskilt intressant är det att 

undersöka detta idag för att se om den senaste tidens ekonomiska oro har bidragit till ett 

avsmalnat ansvarsområde.  

Företagens redovisning är också något som har varit väldigt omdiskuterat den senaste 

tiden. Exempelvis utgav regeringen år 2008 nya riktlinjer för statligt ägda bolag att redovisa 

enligt GRI:s, Global Reporting Initiative, standarder för redovisning av socialt ansvar. Inom 

riktlinjerna anges att hållbarhetsredovisning är en metod för att utveckla arbetet med hållbar 

utveckling genom att ”systematiskt arbeta med tydlig rapportering och uppföljning” 

(Regeringskansliet, 2012, s. 1). Till följd av detta har det skrivits en studie, för att ”undersöka 

om och i vilken utsträckning regeringens utökade krav på hållbarhetsinformation har fått 

effekter på statligt ägda företagens hållbarhetsarbete” (Borglund et al., 2010, s. 7). Det 
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betonas att redovisning är av yttersta vikt eftersom det inte bara redogör för vad som har 

åstadkommits, utan även handlar om att förändra företags attityd till, och arbete med, 

hållbarhetsfrågor. Därmed kan redovisningen av hållbarhetsarbeten likaväl utgöra start- som 

slutpunkten i företagens hållbarhetsarbete. Studien visar på att hållbarhetsredovisning medför 

förbättrade procedurer för redovisning, vilket är av högst vikt idag, men även en ökad 

kunskap och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor (Borglund et al., 2010).  Det är därför det är 

av sådan stor betydelse att undersöka företagens externa redovisning, eftersom det är direkt 

kopplat till företagens inställning och medvetenhet till hållbarhetsarbeten. Redovisningen kan 

således sägas ha en central roll inom CSR-arbetet. Trots att de tvingade 

redovisningsriktlinjerna inte omfattar privata bolag har även de lagt fokus på just den externa 

rapporteringen av CSR. Dessutom ska inte glömmas bort att även de har vissa lagstadgade 

krav på sig genom Årsredovisningslagen och Bokföringslagen. Vi avser därmed att i 

uppsatsen besvara frågan; 

 

Vad presenterar företagen själva som deras ansvarsområde idag? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att studera argument för hållbarhetsarbeten och vilka 

aktiviteter företag väljer att presentera i sina hållbarhetsredovisningar, årsredovisningar och 

på sina hemsidor. Vidare ämnar vi, med grund i tre vedertagna teoretiska perspektiv, skapa 

ökad förståelse för hur företagen själva argumenterar för sitt ansvarstagande via 

kommunikation och hur omfattande de anser att detta ansvarstagande är. Detta genomförs 

med en ordsökning med grund i perspektiven följt av en djupgående textanalys där vi studerar 

vad företag idag, genom sina egna kommunikationskanaler, presenterar som sina 

ansvarsområden. Därmed vill vi bidra till CSR-forskningen genom att påvisa vilket/vilka 

perspektiv det finns belägg för i företags kommunikation och hur stort ansvarsområde 

företagen anser sig ha i dagens samhälle. 



5 
 

2. Teori  

 

CSR är ett fenomen som har konstruerats genom ofta motstridiga intressen och 

bevekelsegrunder (Frostenson, 2011). Diskussionen angående CSR och syften bakom det 

brukar delas in i olika läger. Enligt Frostenson (2011) finns det två huvudargument för CSR; 

det ena är affärsmässigt och det andra är moraliskt. Det affärsmässiga tar sikte på att företagen 

kommer gynnas ekonomiskt genom att agera ansvarsfullt, medan det moraliska antyder att 

företagen ska agera ansvarsfullt för att det är moraliskt rätt. I detta arbete ska vi dock förhålla 

oss till tre olika perspektiv som täcker de ovan nämnda affärsinriktade och moraliska 

områdena. Perspektiven är några som Windell (2006) benämner som the Narrow Scope (det 

begränsade perspektivet), the Golden Mean (den gyllene medelvägen) och the Broad Scope 

(det breda perspektivet) (Våra översättningar). 

 

2.1 The Narrow Scope 

 
År 1970 skrev Milton Friedman en artikel i the New York Times Magazine (13/9-1970) med 

titeln The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. I denna artikel citerar han 

sin bok, Capitalism and Freedom, och skriver; “there is one and only one social responsibility 

of business – to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so 

long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free 

competition without deception or fraud”. Friedman ansåg således att företagens sociala ansvar 

bestod av det ekonomiska ansvaret. Genom att gå med vinst kan företaget tjäna samhället 

genom att anställa och behålla personal, producera varor och tjänster, betala skatt samt anlita 

leverantörer. Således menade Friedman att företagens sociala ansvar är att använda sina 

resurser och bedriva sin verksamhet på ett sätt som åstadkommer maximal vinst, så länge 

verksamheten håller sig inom de officiella lagarna och reglerna och inte bryter mot en fri och 

öppen marknad. Vad som är viktigt att förstå är att Friedman inte anser att företagen inte har 

ett socialt ansvar, dock anser han att detta sociala ansvar består av ett ekonomiskt ansvar 

(Windell et al., 2008). Målet med företagens verksamhet ska således, enligt Friedman, vara 

vinstmaximering i syfte att tjäna aktieägarna (Grafström et al., 2008). 

Friedmans idé har burits vidare och har relevans även i dagens debatt. De som stödjer 

Friedmans argumentation påpekar att socialt ansvarstagande står i motsättning till den fria 

marknaden och är ett hot mot kapitalismen. De anser att företagens sociala ansvar är en 

motsägelse per definition, en oxymoron, eftersom företag är en ekonomisk institution som ska 



6 
 

fokusera på ekonomisk vinst för aktieägarna (Grafström et al., 2008). De Geer et al. (2008) 

presenterar genom sin studie att det anses att producerade företag inte ska ägna sig åt sociala 

projekt eller någon mer omfattande miljövård, vilket följer i Friedmans spår. Det anses att 

dessa företag inte besitter den expertisen och dessa åtgärder bör därför utövas av någon annan 

aktör eftersom den övergripande produktiviteten i hela ekonomin kommer att sjunka om 

företag tvingas till en uppgift som de inte har kunskap eller erfarenhet av (De Geer et al., 

2008). Som Friedman menar även studien av De Geer et al. (2008) att företagen bör ägna sina 

resurser åt deras kärnverksamhet och därigenom gå med vinst. Även Svenskt Näringsliv har 

argumenterat på ett liknande sätt då de har hävdat att den främsta sociala uppgiften som 

företagen har är att vara produktiva, tillverka produkter och skapa arbetstillfällen (De Geer et 

al., 2008).   

Det står uttryckligen i Aktiebolagslagens (2005:551) tredje kapitel tredje paragraf att; 

Om bolagets verksamhet eller syfte delvis eller helt ska ha ett annat syfte än att ge vinst till 

fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen. I propositionen bakom 

bestämmelsen fastslogs att det ligger ett värde i att det i lagen ges uttryck för att aktiebolag 

normalt drivs i vinstsyfte.  En uttrycklig regel om detta är också användbart för att skydda 

aktieägarna mot att företagsledningen använder företagets resurser till verksamhet som inte är 

till gagn för aktieägarna (Prop., 2004/05:85). Även CSR-problematiken diskuteras dock 

uttryckligen i propositionen. Där kan det läsas att den ökade internationalisering av 

näringslivet ställer nya krav på ansvarstagande för företagen, till exempel ansvar för 

miljömässiga problem, de anställdas situation, det etiska ansvaret i samband med 

investeringar i utvecklingsländer samt jämställdhetsfrågor. Dock fastslås det att även om 

dessa frågor är av yttersta vikt och Sverige är djupt engagerade i detta ska inte CSR-

problematiken behandlas explicit och inga förslag eller ändringar med omedelbar koppling till 

detta område ska ske (Prop., 2004/05:85).  

 

2.2 The Golden Mean 

 
Detta är det perspektiv som verkar ha fått störst genomslag i CSR-debatten. Denna modell 

anser att det inte finns någon motsättning mellan att företagen tar ett socialt ansvar och går 

med ekonomisk vinst. Tvärtom anser anhängare av detta perspektiv att CSR bör vara en del 

av affärsmodellen. Genom att ta vara på andra intressenters krav, istället för bara aktieägarnas, 

kommer det i sin tur att leda till ekonomisk vinst (Windell, 2006). Det som måste kommas 

ihåg är att företaget inte är den enda aktören på marknaden, utan att det samspelar med en rad 
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andra aktörer (Grafström et al., 2008). Företaget är således beroende av andra aktörer på 

marknaden och dessa aktörer bidrar med resurser till företaget (inputs) med syftet att erhålla 

avkastning eller belöning från företaget i gengäld (outputs) (Frostenson, 2011). Således lever 

företaget i en dynamisk verklighet där det måste anpassa sig till och tillfredsställa sina 

intressenter för att uppnå ekonomisk vinst. Dilemmat för företaget är ofta balansgången kring 

hur mycket som ska ges tillbaka till de intressenter som har bidragit till företagets vinst 

(Frostenson, 2011). 

Denna modell, som således inte enbart beaktar aktieägarna, utan även en rad andra 

intressenter som är relevanta och essentiella för företagen, utvecklades av Edward Freeman 

(1984) i hans bok Strategic Management: a Stakeholder Approach. Intressenterna i hans 

modell visas i Figur 2.1 och är de som påverkar eller i sin tur blir påverkade av företaget. Han 

skriver i sin bok att alla dessa intressenter spelar en avgörande roll för företagets framgång i 

dagens samhälle och fortsätter med att fastslå att alla dessa subjekt har ett intresse (stake) i 

företaget och kallar därför modellen för intressentmodellen (the Stakeholder Model or 

Framework) (Freeman, 1984). 

 

Figur 2.1: Den klassiska intressentmodellen efter Freeman (Grafström et al., 2008, s. 67).  

 

Pilarna i Figur 2.1 visar på utbytet som sker mellan företaget och intressenterna, i form av 

inputs och outputs (Frostenson, 2011). De intressenter som lyfts fram och uttryckligen nämns 

i denna modell är inte uttömmande eller statiska.  Freeman förklarar angående sin modell att 

vilken grupp eller individ som helst som kan påverka eller bli påverkad av företagets 

uppfyllande av sina mål är en intressent, och att dessa kategorier blott är exempel på 

intressenter (Freeman, 1984). 
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Även om modellen har vunnit stort gehör så har den även fått utstå kritik, särskilt på två 

punkter. Det första är att alla intressenter befinner sig på lika stora avstånd från företaget och 

att alla intressenter således är på samma ”nivå”, vilket betyder att ingen behöver prioriteras 

(Frostenson, 2011). Grafström et al. (2008) menar istället att intressenter ofta delas upp i 

primära och sekundära, där den förstnämnda kategorin består av de intressenter som är 

nödvändiga för ett företags överlevnad, medan den sistnämnda kategorin är den som inte 

direkt påverkar företaget men som genom att skapa opinion kan verka negativt eller positivt 

för bolaget. Som primära intressenter lyfts kunder och ägare fram medan media, staten och 

intresseorganisationer anses vara sekundära intressenter (Grafström et al., 2008). Dock skulle 

en åtskillnad mellan primära och sekundära intressenter vara väldigt svår att göra i en 

övergripande modell som denna. Detta på grund av att, vilket Grafström et al. (2008) även 

nämner, vilken intressent som fördelas in i vilken kategori varierar eftersom intressenter kan 

vara mer eller mindre viktiga att ta hänsyn till beroende på tid och omgivning. 

Den andra delen av kritiken har lagt fokus på att intressenterna föreställs vara oberoende 

av varandra. Enligt modellen påverkar intressenterna företaget, och blir i sin tur påverkade av 

densamma. Dock finns överhuvudtaget inget samspel mellan intressenter visualiserat i 

modellen. Enligt Grafström et al. (2008) är det tydligt att intressenter måste uppfattas utifrån 

deras samspel med andra intressenter, istället för att förstås som enskilda och isolerade aktörer 

(Grafström et al., 2008). Även Frostenson (2011) påpekar att aktörer i omvärlden samverkar 

med varandra. Detta har lett till en utvecklad intressentmodell som belyser samspelet mellan 

intressenterna, som även förtydligas genom Figur 2.2. 

 

Figur 2.2: Utvecklad intressentmodell (Grafström et al., 2008, s. 84). 
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Sammanfattningsvis blir det synligt att företagens sociala ansvar alltmer kopplas samman 

med vinstintresset. Enligt förespråkarna för detta synsätt handlar CSR därmed inte om att göra 

det ”rätta” för godhetens skull utan snarare om att göra lönsamma affärer (Grafström et al., 

2008). De framträdande orsakerna för företags ansvarstagande som lyfts fram är att det kan 

öka företagets lönsamhet genom att till exempel attrahera kunder, locka medarbetare, stärka 

företagets varumärke och attrahera investerare. Därmed får företaget en utökad ansvarsroll 

som sträcker sig till den punkt där företaget fortfarande kan erhålla en ekonomisk nytta i 

gengäld för sitt CSR-arbete.  Företagets ansvarsområde är därmed utsträckt till att vidta 

åtgärder för deras intressenters skull, så länge dessa åtgärder på något sätt kan ge tillbaka till 

företaget i form av ekonomisk gagn. Därmed får företaget ett något definierat ansvarsområde.  

 

2.3 The Broad Scope 

 
Medan de två ovanstående perspektiven argumenterar för CSR ur ett ekonomiskt perspektiv 

tar the Broad Scope sikte på de moraliska argumenten. Förespråkarna för denna princip anser 

att globaliseringen har skapat nya affärsmöjligheter för företagen och att företagen därför i 

gengäld måste anta ökat ansvar för deras verksamhet genom att lösa samhälleliga problem. 

Enligt detta perspektiv måste företagen bry sig om och hjälpa aktörer i samhället av den enkla 

anledningen att det är för aktörernas bästa. Företagens roll i samhället är att bidra till en högre 

samhällsstandard, inte blott genom att bedriva sin kärnverksamhet, utan även genom att vidta 

åtgärder mot orättvisor och klyftor inom samhället. Således ska företagen agera utan 

självintresse och helt enkelt ge tillbaka till samhället för att det är rätt (Windell, 2006). 

Kofi Annan, före detta generalsekreterare för Förenta Nationerna, har varit en stark 

förespråkare för ökat ansvarstagande även bland privata företag. I en artikel i the The Wall 

Street Journal, med rubriken Help the third world help itself betonar han att samhällsklyftorna 

och fattigdomen länder emellan i första hand måste bekämpas genom avskaffande av 

handelsförbud. Samtidigt krävs större handlingskraft från staterna att bekämpa sociala och 

politiska orättvisor, men att den offentliga sektorn behöver hjälp med detta. Annan lyfter fram 

att den privata sektorn måste hjälpa till, särskilt med tanke på att de transnationella företagen 

har varit de första att nyttja globalisering och att de därför måste ta ansvar för 

globaliseringens effekter (The Wall Street Journal, 29/11 1999). 

Något som bör tas i beaktande, vilket Frostenson (2011) betonar, är att företagen (i 

princip) alltid har en viss moralisk riktlinje som de följer och därför, som grundregel, aldrig 

drivs enbart utifrån ett vinstsyfte. Detta resonemang kan vi koppla tillbaka till Carrolls 
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moralpyramid (Carroll, 1991). Oavsett om företagen vill tjäna pengar måste de fortfarande 

beakta lagstiftningen, regelverk, verksamhetsordningen och de riktlinjer som gäller för 

företagets specifika bransch. Om vinst vore det enda och allsmäktiga syftet, skulle sannolikt 

fler företag börja inom branscher som är, om än lagliga, högst tveksamma ur ett moraliskt 

perspektiv (Frostenson, 2011). 

Uppenbart är att detta perspektiv ger företaget det mest utvidgade ansvarsområdet. Enligt 

detta synsätt finns det inga gränser för vad företagets ansvarsområde kan tänkas innefatta, i 

motsats till de andra perspektiven, där ansvarsområdet begränsas genom den obligatoriska 

kopplingen till ekonomiskt gagn. Därför kan inte heller ansvarsområdet definieras eftersom 

det i princip kan utsträckas till att omfatta oändligt många åtgärder. 

 

2.4 Sammanfattning 

Dessa tre perspektiv är inte allsmäktiga men centrala inom CSR-området. Uppenbart är att the 

Golden Mean är något av en kompromiss mellan de andra två perspektiven. Det följer 

utvecklingen att företagen måste utöka sitt samhällsansvar (the Broad Scope) men beaktar 

även vikten av att vara lönsam (the Narrow Scope). De två första perspektiven har också ett 

något mer definierat ansvarsområde eftersom de både återknyter till ekonomisk lönsamhet, 

medan det tredje perspektivet (the Broad Scope) egentligen saknar ett avgränsat 

ansvarsområde eftersom det kan omfatta alla åtgärder som utförs i syfte att ge tillbaka till 

samhället (Windell, 2006).  

Även om perspektiven inte har kristallklara avgränsningar och till viss mån överlappar 

varandra, uppfyller de det vitala syftet att mer konkret fånga in vilka hållbarhetsarbeten 

företagen presenterar. Tack vare att dessa synsätt har ett relativt avgränsat område och 

återknyter till varsitt syfte är de till hjälp för att kategorisera företagens kommunikation av 

hållbarhetsarbetena för att få en tydligare överblick. De tre perspektiven gör det enklare att 

skapa en förståelse för vilka hållbarhetsarbeten företagen väljer att presentera och hur 

omfattande företagen anser sitt hållbarhetsarbete vara. 
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3. Metod 

 

Nedan följer en presentation av företagen vi valt att studera  följt av en presentation av 

tillvägagångssättet av den empiriska undersökningen som utförts. Vidare kommer en 

motivering av våra val, sökord, litteratur samt teorier presenteras. Avslutningsvis följer en 

diskussion kring metodkritik av studien. 

 

3.1 Urval av företag  
 

För genomförandet av denna studie, där syftet är att undersöka vad företag själva presenterar 

som sina ansvarsområden, har sex företag valts ut. Därefter har dessa företags externa 

rapportering analyserats i syfte att undersöka vad för hållbarhetsarbeten som kommuniceras 

samt deras argument för det ansvar de anser sig ta.  

Vid valet av företag har hänsyn tagits till att de verkar i olika branscher och att det kan 

ha en effekt på deras syfte bakom CSR-arbeten. För att kunna skapa en generell och bred bild 

av en marknad, där företag är aktörer, behandlas sex företag från olika branscher; 

klädesbranschen, möbelbranschen, finansbranschen, byggbranschen, bilindustrin och 

telekommunikationsbranschen. Samtliga företag är svenska då Sverige är ett land där CSR 

länge haft en central roll och diskussionen kring företagens ansvar berört alltifrån ett intern-

politiskt synsätt till det mer globala perspektivet i dagens samhälle (Frostenson, 2011). De sex 

företagen som undersöks i denna uppsats är H&M, IKEA, Nordea, Volvo PV, Skanska och 

Ericsson och är alla ledande företag i Sverige samt stora på en internationell marknad 

(Företagsamheten, 2012). Varför just sådana företag är intressanta att studera inom detta 

område beror på det faktum att de automatiskt, i samband med framgång, blir 

uppmärksammande. Således har de mer press på sig att prestera väl och föregå med gott 

exempel eftersom samhället följer deras aktiviteter och har möjlighet att uppmärksamma 

potentiella felsteg (Nilsson et al., 2009). På samma sätt ökar kraven från kunderna som en 

konsekvens av att företagen växer (Svenskt näringsliv, 2012). Ännu en anledning till att större 

företag kan anses vara mer intressanta för en sådan här undersökning är det faktum att de har 

färre anledningar till att bortse från CSR då de troligen har de resurser som krävs för att 

uppfylla åtminstone en del av samhällets krav då de omsätter mer än mindre företag. 



12 
 

3.2 Undersökningens tillvägagångssätt samt operationalisering 
 

Den externa rapporteringen som vi studerat innefattar företagens hållbarhetsrapporter, 

årsredovisningar samt hemsidor. Undersökningen utgår från två steg där det första steget 

innebär en ordsökning och genomgång av ordens sammanhang i företagens 

hållbarhetsrapporter. I den andra delen av undersökningen har ytterligare material, det vill 

säga företagens årsredovisningar och hemsidor, granskats. De tre teoretiska ansvarsområden 

som presenterades i litteraturöversikten har sedan legat som grund för den empiriska studien. 

Med utgångspunkt i dessa perspektiv har företagens hållbarhetsarbeten kategoriserats in i 

olika ansvarsområden där två eller tre ord valts ut för att representera respektive synsätt under 

ordsökningsprocessen i företagens hållbarhetsrapporter. På så sätt är vår undersökning 

deduktiv, det vill säga att den utgår från teorin som sedan leder till undersökningen i fråga. 

Orden för sökningen grundas därför på de tidigare nämnda perspektiven; the Narrow Scope, 

the Golden Mean och the Broad Scope. Vid ordsökning kan frekvent användning av specifika 

ord ha en viss betydelse. Utöver antal förekomster kan även sammanhanget i vilket de 

förekommer undersökas för ett mer utförligt resultat (Bryman, 2011).  

I syfte att kunna representera varje perspektiv har vi valt ut två respektive tre ord per 

perspektiv. The Narrow Scope, som står för företagens vinstsyfte, representeras av orden 

profit samt shareholder för att representera perspektivet. Anledningen till att vi bara använder 

två ord är att detta är ett smalare perspektiv och därför inte presenterar lika många 

ansvarsområden som de två övriga. Vid undersökningen försökte vi med diverse ord se ifall 

det fanns belägg för att de skulle kunna representera ett tredje ord men kom fram till att orden 

inte kunde motsvara ett tredje ord på samma sätt som de tredje orden i de andra perspektiven. 

För att kunna göra en rättvis jämförelse av perspektiven räknas därför ett genomsnitt ut för 

träffar i the Narrow Scope som representerar träffar för ett eventuellt tredje ord. Vidare har vi 

för perspektivet som ser till intressenterna i första hand, det vill säga the Golden Mean, valt 

stakeholders, employees och suppliers som tre viktiga intressenter. The Broad Scope, som 

utgår från moraliska syften, blir således representerat av ord som berör samhället i stort; 

environment, social responsibility och society. De utvalda perspektiven, som är 

utgångspunkten av studien är på engelska vilket överensstämmer med det språk som används 

i de hållbarhetsrapporter som analyserats vid undersökningen. Dock krävdes en översättning 

till svenska vid undersökningen av Volvo PV för en ordsökning, eftersom deras 

hållbarhetsrapport är på svenska.  Översättningarna som har använts är följande; vinst, 

aktieägare, intressenter, anställda, leverantörer, miljö, socialt ansvar och samhälle. Som 
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alltid vid översättningar av begrepp kan ordens betydelse förändras som en konsekvens av att 

det inte finns exakta motsvarigheter. Dock genomfördes ordsökningen med denna 

problematik i åtanke vilket resulterade i en mer genomförlig analys av materialet och dess 

sammanhang. 

Orden är utvalda efter en utförlig genomgång av de använda perspektiven där de används 

återkommande av respektive författare för att förklara vad som anses vara företagens 

ansvarsområden. Undersökningen för denna studie är således utförd genom en ordsökning där 

de utvalda orden beräknats i företagens hållbarhetsrapporter med hjälp av 

ordsökningsfunktionen i ordbehandlare. Antal förekomster har beräknats i både en total och 

en relevant summa där hänsyn tagits till vilket sammanhang orden förekommer i, de har alltså 

bara räknats i de förekomster där det nämns i företagens ansvarskontext. De träffar som är 

relevanta har bestämts genom den tidigare definitionen av CSR-begreppet och det är dessa 

träffar vi utgår från i de empiriska resultaten.  

Då vi studerat sammanhangen har vi översiktligt studerat rubriken för stycket där ordet 

förekommer följt av en mer ingående analysering av föregående och efterföljande meningar. 

Dock har även stycket i sin helhet analyserats för ytterligare förtydligande av kontexten. För 

den relevanta summan har samma sortering varit aktuell då orden förekommit i rubriker. Om 

sammanhanget varit relevant för CSR-frågan har det räknats med men i annat fall har det fallit 

bort. Ett exempel på bortfall är från Ericssons hållbarhetsredovisning där ordsökningen visade 

“non-profit” vid en sökning av “profit”. Eftersom syftet med förekomsten påvisar motsatsen 

till vinstsyfte har vi valt att inte räkna med ordet i the Narrow Scope. Med syfte att förtydliga 

relevansen av ordens förekomster ytterligare används citering genomgående i presentationen 

av de empiriska resultaten (Jacobsen, 2002). Slutligen har beräkningen av sökorden helt 

bortsett från sidhuvuden och sidfötter där orden förekommit eftersom det inte visar någon 

relevans för studien. Efter den genomförda ordsökningen har en djupare genomgång 

genomförts av de stycken där sökningen har resulterat i träffar. Tack vare ordsökningen har 

därmed en djupare undersökning av hållbarhetsrapporterna kunnat genomföras. 

Utöver ordsökningen i hållbarhetsrapporterna har dessutom en ytterligare genomgång av 

annat material gjorts och på så sätt utgjort det andra steget i undersökningen. Vi har utifrån de 

tre perspektiven analyserat företagens hemsidor och årsredovisningar som en utveckling av 

den tidigare ordsökningen. På så sätt har en utförlig och omfattande analys genomförts av tre 

av företagens externa källor, med syfte att skapa både bredd och djup i undersökningen. Vid 

analys av årsredovisningar och hemsidor har vi utgått från CSR-relaterade rubriker såsom 

“Människor & Samhällen” hos IKEA (2012a) eller “Vi arbetar med hållbarhet” hos Nordea 
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(2012c). Därefter har en analys gjorts för att se vilka ansvarsområden företagen 

kommunicerar samt vilket/vilka perspektiv det verkar finnas belägg för. Ordsökningen följt av 

en analys av ytterligare material har i sin tur resulterat i möjligheten att dra valida slutsatser 

från data till en kontext med hjälp av förekomsternas sammanhang. Detta följt av att placera 

antalet förekomster av respektive ord i ett större sammanhang som i sin tur leder till en 

tolkning eller förklaring, det vill säga om det finns belägg för perspektiven (Bell, 2006). Det 

faktum att antal träffar vid en ordsökning inte kan representera en slutsats är anledningen till 

att även en grundligare analys utförts av sammanhangen. De representativa orden som utgår 

från de tre perspektiven fungerar dock som beskrivningar av olika fenomen då orden 

förflyttas från en kontext till en annan (Jacobsen, 2002). Här handlar det om att orden och 

perspektiven i fråga ska ha ett samband som kan förenas med hjälp av data (Jacobsen, 2002). 

Begreppet profit ska exempelvis kunna associeras med the Narrow Scope om det förekommer 

många gånger i en hållbarhetsrapport för ett företag som arbetar utifrån ett vinstsyfte. 

 

3.3 Årsredovisningar och hållbarhetsrapporter  
 

Som tidigare nämnts har kraven på företag att ta socialt ansvar ökat med tiden. Då relevansen 

av vår studie utgår från att undersöka vad företagen anger vara sina ansvarsområden i dagens 

samhälle, samt det faktum att CSR förändras över tid, har vi valt att endast behandla 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter från 2011. Än en gång är det viktigt att ta hänsyn 

till att den grundläggande avsikten är att analysera vad företagen själva presenterar och på så 

sätt är det fördelaktigt att använda företagens egna främsta externa medel för kommunikation.  

Något att ha i åtanke vid användning av företagens egna årsredovisningar, 

hållbarhetsrapporter och hemsidor är därför det faktum att mycket information vinklas till 

företagens fördel. Dock har vi i åtanke att avsikten är att besvara frågan om vad företagen 

själva presenterar som deras ansvarsområde för företagsansvar vilket på så sätt gör dessa 

källor till ett alternativ att föredra. Med hänsyn till att det har lagts ökad vikt på 

hållbarhetsrapporter och företagens externa rapportering av deras hållbarhetsarbete, är det 

naturligt att grunda en undersökning angående CSR på dessa källor. Eftersom företagen lyfter 

fram sitt CSR-arbete genom dessa källor, och således presenterar sitt hållbarhetsarbete 

utförligt genom detta material, är det passande för vår undersökning. Därmed utgör källorna 

en bra utgångspunkt för vår analys och vår problemformulering förenklar för oss att veta vilka 

medier som kan föredras för en innehållsanalys (Bryman, 2011). 
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3.4 Litteratur och teorier  
 

Med syfte att skapa en tydlig utgångspunkt som ska fungera som grund för undersökningen 

används huvudsakligen fyra källor återkommande i denna uppsats. Med hjälp av CSR - 

Företagsansvar i förändring av Grafström et al. (2008) och   av De Geer et al. (2008) har vi 

kunnat skapa en definition av företagens ekonomiska ansvar genom Friedmans teori som 

sedan kan relateras till Windells avhandling (2006). Ytterligare två teoretiska modeller 

används genomgående som alternativ för företagens syfte med CSR; Intressentmodellen av 

Freeman (1984) samt the Broad Scope som presenteras av Windell (2006). De tre 

perspektiven ser på företagsaktiviteter från olika vinklar då Friedman presenterar ett 

vinstsyfte, Freeman beskriver intressentfokus och the Broad Scope ser till vad som helt enkelt 

anses vara ett moraliskt ansvar. Vare sig syftet är av moraliska skäl eller om det utgår från 

vinstmaximering för företaget som ensam aktör eller inklusive dess intressenter, är alla 

nämnda alternativ intressanta att undersöka. Vid en överblick av generella anledningar till 

företagens aktiviteter i ansvarssyfte kan det vara svårt att se direkta kopplingar vilket med 

hjälp av teorier förenklas en hel del. Därför fungerar dessa tre olika infallsvinklar av CSR som 

ett verktyg för att kunna analysera företagen på ett mer ingående plan. Att de tre perspektiven 

behandlar olika områden är också en anledning till varför de blir relevanta för studien då de 

tillåter en bredare undersökning av företagens ansvarsområden. Vidare har dessa tre synsätt 

varit avgörande för vår studie då de möjliggjort upprättandet av de representativa orden för 

företagens ansvarstagande. I detta fall har orden, som tidigare nämnt, grundats på perspektiv 

då deras relevans beror på andras sätt att tolka begreppen eller hur begreppen tidigare 

behandlats i teori och empiri (Jacobsen, 2002). 

 

3.5 Metodkritik 

 
Trots att CSR-begreppet är internationellt känt finns det, som tidigare nämnts, ett flertal olika 

definitioner och kan därför påverka sammanhanget av uttryckets användning. I och med att vi, 

som författare, har utfört undersökningen har vi kunnat förhålla oss till en konsekvent 

definition av CSR-begreppet. Av den anledningen är det därför en fördel eftersom det är vi 

som har utfört genomgången av de CSR-relaterade ordens relevans i hållbarhetsrapporterna 

genom hela studien. Den konsekventa tolkningen möjliggör därigenom en rättvis jämförelse 

av både perspektiven såväl som företagen emellan. 
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Eftersom orden bara beräknats i de sammanhang som varit relevanta för studien, och då 

relevansen kan variera beroende på vem som tolkar sammanhangen, hade summan av 

förekomster av orden skiljt sig om någon annan utfört undersökningen. Dock var 

genomgången av materialet, för att undersöka de relevanta träffarna för studien, en 

nödvändighet för att uppfylla trovärdighet för det empiriska resultatet. I annat fall hade till 

exempel antalet träffar som inkluderat sidhuvuden och sidfötter kunnat leda till ett annat utfall 

vid en jämförelse av perspektiven, trots att det inte betytt att företagen nödvändigtvis 

argumenterat för ansvarsområdet.  
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4. Empiri 

 

4.1 The Narrow Scope 
 

Vid ordsökningen i hållbarhetsrapporterna resulterade sökningen av profit i en relativt jämn 

utspridning av förekomster bland företagen med en summa på 31 träffar. Antal träffar på 

shareholder var i princip densamma med 30 träffar. 

 

Diagram 4.1.1: Antal träffar för the Narrow Scope i ordsökningen. 

 

Som vi kan se i Diagram 4.1.2 var de tre företag som hade flest förekomster av sökordet profit 

H&M, Skanska och Volvo med sina 7, 14 respektive 5 träffar. H&M anger lönsamhet som en 

av sina nyckelfrågor (H&Ms hållbarhetsrapport, 2011), de betonar att de verkar som köpare 

och säljare på många olika marknader och att de har bidragit till över en miljon arbetstillfällen 

till folk över hela världen. H&M argumenterar därigenom för att de tar sitt sociala ansvar 

genom att bedriva sin kärnverksamhet (H&Ms årsredovisning, 2011).  
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Diagram 4.1.2: Antal träffar för ordet profit i ordsökningen. 

 

Vidare förtydligar Skanska att företagets fokus ligger på att förstärka lönsamhet på växande 

och nya marknader (Skanskas hållbarhetsrapport, 2011). Skanska presenterar ett huvudsakligt 

mål som är att tillmötesgå aktieägarnas och kundernas intressen. De skriver uttryckligen att 

bolagets huvudmål är att skapa värde för kunder och aktieägare. Företaget kommunicerar att 

fokus ligger på att skapa väl genomförda och lönsamma projekt. Detta huvudsakliga mål står 

dock inte ensamt utan ska försöka uppnås genom att företagets värden, även benämnt 

kvalitativa mål, iakttas. Dock tar även två av dessa värden sikte på lönsamhet; noll 

förlustprojekt (för de förstör lönsamhet) och noll defekter (för förbättrat slutresultat) 

(Skanska, 2012a). Ett av de huvudsakliga elementen Volvo skriver om inom deras arbete med 

hållbar utveckling är ekonomi vilket syftar till att företaget ska vara lönsamt. Detta speglar 

således Volvo PVs ekonomiska ansvar (Volvo, 2012). Företaget visar även ett samband mellan 

deras ökade lönsamhet och företagets ökade framgångar (Volvos hållbarhetsrapport). 

Fortsättningsvis konstaterar IKEA i sin hållbarhetsrapport att; “…our ambition to become the 

leader in life at home and grow with sustained long-term profitability” (IKEAs 

hållbarhetsrapport, 2011, s. 43). Ordsökningen visar genom dessa resultat att näst intill alla 

företag presenterar ett vinstintresse.  
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Diagram 4.1.3: Antal träffar för ordet shareholder i ordsökningen. 

 

Trots att varken H&M, IKEA eller Volvo hade några träffar på sökordet shareholder visar 

sammanställningen en totalsumma på 30 träffar. Det företag som främst stod för mängden 

förekomster var Nordea med sina 25 användningar av ordet. Det blir tydligt att Nordea 

generellt lägger stor fokus på sina aktieägare, i hållbarhetsrapporten står det även; ”Nordea’s 

vision is to become a Great European bank, acknowledged for its people, creating superior 

value for customers and shareholders” (Nordeas hållbarhetsrapport, 2011, s. 4). Samtidigt 

nämner Ericsson och Skanska, med sina 1 respektive 4 träffar, endast shareholder i samband 

med värdeskapande för företaget som i sin tur leder till en värdeökning för aktieägarna 

(Skanskas hållbarhetsrapport, 2011, Ericssons hållbarhetsrapport, 2011). I 

hållbarhetsrapporten för Skanska står det till exempel: “The capital gain is then used for both 

reinvestment in new projects and dividends to our shareholders” (Skanskas 

hållbarhetsrapport, 2011, s. 4).  

I och med att the Narrow Scope är mindre omfattande än de andra perspektiven och 

endast innefattar två sökord kommer en uträkning av genomsnittet för träffar i perspektivet 

representera ett eventuellt tredje ord. Vi har därför utgått från antalet träffar på sökorden profit 

och shareholder för att skapa ett fiktivt tredje ord. Genom uträkningen ((30+31)/2) får vi en 

summa på 30,5 som därför kommer adderas till totala träffar för perspektivet vid 

sammanställningen där vi jämför de tre perspektiven med varandra. Därmed kommer the 

Narrow Scope ha en totalsumma av träffar på (30+31+30,5)=91,5. 
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4.2 The Golden Mean 
 

Vid undersökningen av the Golden Mean uppnådde träffarna för stakeholder, employees och 

suppliers till 92, 111 och 125 som visas i Diagram 4.2.1. Det var stora skillnader mellan de 

studerade företagen som hade flest förekomster av stakeholder och de som hade minst 

förekomster. 

 

Diagram 4.2.1: Antal träffar för the Golden Mean i ordsökningen. 

 

Medan H&M, Nordea, Volvo PVs och Ericsson uppnådde 17, 20, 13 respektive 35 träffar 

fanns det endast 2 och 5 träffar i IKEA och Skanskas hållbarhetsredovisningar. Ericsson 

kommunicerar att företaget prioriterar hållbarhet och företagsansvar i förhållande till hur 

viktigt det är för verksamheten, intressenterna, samhället och miljön (Ericssons 

hållbarhetsrapport, 2011). Fortsättningsvis skriver de i sin hållbarhetsrapport att; “Ericsson is 

committed to doing business in a way that benefits the company, our stakeholders, the 

environment, and society.” (2011, s. 30). Ericsson lyfter således tydligt fram att relationen 

mellan företaget och dess intressenter är av stor vikt. Samtal med leverantörer, kunder, 

anställda, regeringen, forskningsinstitut, investerare och så vidare påpekas vara särskilt viktigt 

för företaget (Ericsson, 2012). 
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Diagram 4.2.2: Antal träffar för stakeholder i ordsökningen. 

 

Vidare kommunicerar Nordea att de aktivt arbetar för att uppfylla åsikter och krav från 

intressenterna. I takt med att förväntningarna på Nordea har ökat, menar företaget att målet att 

minska miljöpåverkan har ökat, vilket de jobbar mot tillsammans med sina intressenter. 

Utöver detta värderar företaget dialogen med intressenterna vilket har skapat fler möjligheter 

för intressenterna att göra sina röster hörda och kunna influera företaget (Nordeas 

hållbarhetsrapport, 2011). Nordea har som syfte att genom kommunikation kunna förstå 

intressenternas förväntningar och prioriteringar (Nordea, 2012a). H&M värderar nära 

samarbeten med sina intressenter, både internt och externt, och ser det som essentiellt för 

företaget att kunna möta utmaningarna i värdekedjan (H&Ms hållbahetsrapport, 2011). De 

konstaterar att; “We want to take Conscious Actions on the issues that are most material to 

our business and the input we receive from our stakeholders helps us to prioritize the 

Conscious Actions we take and the resources we invest in them.” (H&Ms hållbarhetsrapport, 

2011, s. 10). IKEA betonar sitt nära samarbete med andra företag, ideella organisationer, 

fackförbund samt deras strävan efter att skapa nära och långsiktiga relationer med 

leverantörer (IKEAs hållbarhetsrapport 2011). 
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Diagram 4.2.3: Antal träffar för employees i ordsökningen. 

 

Vi kan i Diagram 4.2.3 se att Nordea stod för 43 av de 111 träffarna för sökordet employees 

medan det fanns 28 stycken i H&Ms hållbarhetsrapport, 13 i Skanskas samt 20 i Ericssons. 

För IKEA och Volvo var träffarna dock inte lika omfattande då de representerade 1 respektive 

6 träffar. Trots de få träffarna lyfter IKEAs hemsida fram att företaget strävar efter att erbjuda 

rättvisa löner, samt samma möjligheter och bemötande för alla anställda. Dessutom är de 

måna om att uppfylla kraven för att anses vara en säker arbetsplats (IKEA, 2012a). Även 

Volvos PVs hemsida menar att särskild fokus ligger på anställda, Volvo arbetar starkt för att 

attrahera ny arbetskraft, främja rättvisa arbetsförhållanden och vikten av att stödja arbetarna 

på alla nivåer. Volvo PV lyfter fram de anställdas speciella roll i samhället; ”Nyckeln till 

framgång ligger i Volvo Personbilars anställda och deras förmåga att lära, skapa nya 

möjligheter och snabbt implementera förändringar. De anställda är Volvo Personbilars 

viktigaste tillgång och källan till vår konkurrensfördel.” (Volvo, 2012). Nordea värnar om de 

anställda och förespråkar främjande och upprätthållande av de anställdas förmåga under deras 

karriär genom att erbjuda förebyggande hälso- och arbetsplatsförmåner (Nordeas 

hållbarhetsrapport, 2011). Därefter lyfts det fram att; ”Vi värdesätter våra medarbetare” och 

som titeln avslöjar tar det sikte på bankens arbetstagare och bankens ansvar för att erbjuda en 

bra arbetsplats, där de bland annat värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och möjligheter 

att utvecklas (Nordea, 2012b). H&M uttrycker sig på liknande sätt; ”Our employees are key to 

our success and it’s vital for us to retain our committed and talented colleagues, and as we 
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grow to attract even more such people” (H&Ms hållbarhetsredovisning, 2011, s. 49). 

Företaget kommunicerar att de utför ett omfattande arbete för att förbättra arbetsvillkoren i 

leverantörsledet och arbetar för en långsiktig förbättring för personalen hos dess leverantörer. 

Vidare betonar H&M att de har ett ansvar gentemot alla som bidrar till deras framgång 

(H&Ms årsredovisning, 2011). Ericsson menar att företagets värderingar är djupt rotade i 

principer om hur de anställda ska behandla varandra, kunderna och företagets affärspartners. 

De menar att det även är dessa värderingar som utgör grunden för Ericssons företagskultur 

(Ericssons hållbarhetsrapport, 2011). 

 

Diagram 4.2.4: Antal träffar för suppliers i ordsökningen. 

 

När det kommer till suppliers, det vill säga leverantörer, stod H&M för majoriteten av de 

totalt 125 träffarna med 65 förekomster. Även Ericsson och Volvo uppnådde högre träffar på 

33 respektive 18. I H&Ms hållbarhetsrapport (2011) visas tydliga indikationer på att 

leverantörerna väljs med omsorg. De konstaterar att; ”As part of our sourcing strategy, we 

only allow production for H&M to take place with suppliers and in factories that sign our 

Code of Conduct and commit to our values. This is the case whether they are owned directly 

by our suppliers or subcontracted to them.” (H&Ms hållbarhetsrapport, 2011, s. 28) Samtidigt 

kommunicerar Ericsson att företaget värnar om miljön genom att, tillsammans med sina 

leverantörer och kunder, uppfylla miljömålen. På det sättet följer företaget och leverantörerna 

den hållbara utvecklingen på marknaden och bidrar till väldefinierade, harmoniserade 

standarder (Ericssons hållbarhetsrapport, 2011). I Nordeas hållbarhetsrapport förekom 

sökordet sju gånger. På deras hemsida avgränsas det tydligt vilka CSR-arbeten som banken tar 

sikte på. I första hand anges att; ”Vi arbetar med hållbarhet”. Trots rubriken syftar inte dessa 
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åtgärder på miljö- eller klimatarbete, utan istället på ansvarsfull kreditgivning, ansvarsfulla 

investeringar och etik och brottsbekämpning (Nordea, 2012c). Alltså åtgärder som är knutna 

till deras kärnverksamhet och som betonar att kärnverksamheten ska bedrivas ansvarsfullt. 

Avslutningsvis återfanns sökordet två gånger hos Skanska medan det inte fanns några träffar 

alls i IKEAs hållbarhetsrapport (2011). Skanska menar att intressenterna beaktas till viss mån 

genom målet om noll arbetsplatsolyckor. Företaget menar att de på så sätt vill garantera 

säkerheten på arbetsplatsen för såväl anställda som leverantörer (Skanska, 2012a).  

 

4.3 The Broad Scope 
 

Vid en undersökning av förekommande ord för perspektivet the Broad Scope ser vi att 

environment är betydligt vanligare än social responsibility och society. Dock påvisade 

företagen mer eller mindre hänsyn till samtliga ord i sina hållbarhetsrapporter då 

förekomsterna uppnådde 254 träffar för environment, 20 träffar för social responsibility samt 

43 för society.  

 

Diagram 4.3.1: Antal träffar för the Broad Scope i ordsökningen. 

 

Som vi kan se i Diagram 4.3.2 är H&M, Ericsson och Nordea de företag som lägger mest vikt 

vid miljö då hållbarhetsrapporterna nämnde sökordet hela 63, 50 respektive 58 gånger.  
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Diagram 4.3.2: Antal träffar för environment i ordsökningen. 

 

H&M benämner miljö som en av företagets nyckelfrågor och menar att det är en del av deras 

vision; ”Our vision is clear: All our operations should be run in a way that is economically, 

socially and environmentally sustainable.” (H&Ms hållbarhetsrapport, 2011, s. 1). När det 

kommer till det mest utvidgade ansvarsområdet klimat och miljö och huruvida företaget anser 

sig vara ansvarigt inom sådana frågor beskriver årsredovisningen (2011) uttryckligt att ett 

fokusområde är att utveckla hållbara material och produktionsmetoder som till exempel 

användning av ekologisk bomull. Även Ericsson kommunicerar att de är måna om miljöarbete 

då de strävar efter att förminska direkt påverkan på miljön genom att se över företagets 

aktiviteter. Detta förklarar de genom att konstatera; ”Our focus is on reducing our 

environmental impact throughout the value chain. This includes the direct impact of our own 

activities, the impact of our products in operation, and solutions that help customers improve 

environmental performance.” (Ericssons hållbarhetsrapport, 2011, s. 18). Detta tema nämns 

genomgående och med störst tyngd. Exempelvis lyfts fram att; ”Ericsson seeks to minimize 

the environmental impacts from our own operations and activities within facilities 

management, logistics, and travel” och att de vill vara ledande inom miljöarbete; ”To 

demonstrate environmental leadership Ericsson is a main driver in the development and 

harmonization of standards around energy and material efficiency”. Att begränsa 

klimatpåverkan genom bland annat tillverkningsmetoder, avfall samt hantering av resurser 

lyfts fram som det huvudsakliga målet inom CSR, såväl i form av innehåll och utrymme 

(Ericsson, 2012).  
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Vidare presenterar även Nordea att de arbetar för att minimera företagets påverkan på miljön i 

sina dagliga aktiviteter och att detta är något som hör till deras kärnverksamhet (Nordeas 

hållbarhetsrapport, 2011). Banken menar att de tar fokus på dessa miljömål och försöker 

begränsa sina koldioxidutsläpp genom att bland annat minska energi- och 

pappersförbrukningen (Nordea, 2012d). IKEA presenterar att företaget tar åtgärder för miljö 

och klimat och nämner att de vill vara noggranna med att använda så lite råmaterial, vatten 

och energi som möjligt samt begränsa deras avfall. Företaget vill minska deras 

klimatpåverkan och stoppa klimatförändringarna i den mån det går (IKEA,  2012b). Det 

miljömässiga ansvaret som kommuniceras av Volvo PV ligger i att bilens hela livscykel ska 

vara miljöanpassat så att miljöhänsyn beaktas såväl under tillverkningen, skrotningen och 

själva nyttjandet av bilen (Volvo, 2012). Inom Ericssons årsredovisning (2011) nämns 

företagets arbete inom hållbarhet och ansvarsfullt företagande. Trots att det uttryckligen 

hänvisas till hållbarhetsrapporten i VD-brevet tas det ändå upp ett antal arbeten som med all 

sannolikhet är extra viktiga för företaget. Först och främst nämns företagets mål med att 

minska sitt koldioxidavtryck och Ericssons åtgärder för att öka sin energieffektivitet 

(Ericssons årsredovisning, 2011). Utöver de föregående miljöarbetena hos företagen nämner 

Skanska bredare samhälls- och miljömål genom värdena; noll miljöincidenter och noll etiska 

oegentligheter. Den första av dessa siktar på att Skanska ska utföra sina projekt på ett sätt som 

minimerar miljöpåverkan, och det andra är att ha en nolltolerans mot mutor och korruption 

(Skanska, 2012). Skanska lägger mycket vikt på att profilera sig som ett grönt företag, vilket 

de även betonar i årsredovisningen; ”Skanska besitter globalt ett stort miljökunnande och ska 

vara ledande inom utveckling och byggande av gröna projekt” (Skanskas årsredovisning, 

2012, s. 11).  
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Diagram 4.3.3: Antal träffar för social responsibility i ordsökningen. 

 

Trots att resultaten för social responsibility är relativt jämna är det i IKEA och Ericssons 

hållbarhetsrapporter ordet används flitigast med sina 6 respektive 5 träffar. Ericssons 

hållbarhetsrapport tydliggör det sociala ansvaret där de strävar efter att bibehålla värderingar 

och principer genom hela leverantörskedjan (Ericssons hållbarhetsrapport, 2011). För 

leverantörerna gäller även det faktum att Ericsson satsar på att; “...indicating their efforts and 

focus in providing sufficient education on their social responsibility requirements and on 

building a relationship of trust with their suppliers.” (Ericssons hållbarhetsrapport, 2011, s. 

43). Även IKEA menar att de lägger vikt vid att vårda relationerna med de leverantörer som 

delar deras värderingar och tar ett socialt ansvar samtidigt som de aktivt strävar efter att 

motivera och förbättra dessa åtgärder (IKEAs hållbarhetsrapport 2011). Vidare återfinns 

social responsibility tre gånger i H&M, Volvo PV och Nordeas hållbarhetsrapporter. Den enda 

hållbarhetsrapporten som inte nämner sökordet överhuvudtaget är Skanskas. Det sociala 

ansvaret som kommuniceras av Volvo PV består till huvuddel av att ta ansvar för deras 

anställda och samhället i stort. För att bidra till social utveckling menar företaget att de stödjer 

forskning och utveckling (Volvo, 2012).  
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Diagram 4.3.4: Antal träffar för society i ordsökningen. 

 

Antalet förekomster av society uppgick till 43 under undersökningen. Ännu en gång är det 

IKEA och Ericsson som står för en majoritet med 11 respektive 20 träffar. I detta fall har dock 

samtliga företag påvisat hänsyn till samhället i sina hållbarhetsrapporter. Volvo menar att 

deras åtgärder styrs av vilka utfall som ger bäst effekt för samhället, miljön och ekonomin 

(Volvos hållbarhetsrapport, 2011) medan Skanska på samma sätt fastställer att de strävar efter 

att öka kunskapen om hur de kan bidra till ett mer hållbart samhälle (Skanskas 

hållbarhetsrapport, 2011). De presenterar ett mål som ska försäkra en strävan efter att skapa 

värde och kvalitet från ett långsiktigt perspektiv (Skanskas hållbarhetsrapport, 2011). Vidare 

konstaterar IKEA att; “What is good for society is good for us” samtidigt som de presenterar 

miljöarbetet som ett av deras huvudmål (IKEAs hållbarhetsrapport, 2011, s. 7). 

Fortsättningsvis menar de att de måste gå vidare med sina åtaganden och engagera sig ännu 

mer i samhället för att kunna ta fullt ansvar för konsekvenserna av verksamheten (IKEAs 

hållbarhetsrapport, 2011). 

Inom detta omfattande ansvarsområde som ger tillbaka till samhället utan någon 

definierad begränsning och utsträckning innefattas ett mål hos Nordea där de menar att; ”Vi 

engagerar oss i samhället”, där de engagerar sig i att erbjuda ekonomilektioner till ungdomar 

på skolor runtom i landet, sponsra unga idrottare och musiker och bekämpa barnsexhandel 

genom att försvåra för webbsidor som säljer barnpornografiska bilder att ta emot 

kortbetalning (Nordea, 2012e). Slutligen visar Ericsson hur hållbarhet har en central roll i 

deras verksamhet och förklarar att ett av deras huvudmål är att de ska ha en positiv social 

inverkan på världen. Genom att beakta samhällsfaktorer och skapa ett samhällsengagemang 
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kommunicerar Ericsson att de önskar bidra till samhället. Ett tydligt exempel på detta är det 

faktum att företaget presenterar ett ”non-profit”-sammanhang där de förtydligar att ideell 

aktivitet är en nyckelkomponent för företagets ansvarsarbete (Ericssons hållbarhetsrapport, 

2011). Dessutom betonas även vikten av att upprätthålla de mänskliga rättigheterna (Ericssons 

årsredovisning, 2011). 
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5. Analys 

 

Vid en jämförelse av de tre perspektiven kan vi se att det studerade antalet ord i företagens 

hållbarhetsrapporter var 91,5 för the Narrow Scope, 328 för the Golden Mean, och 317 för the 

Broad Scope. Det perspektiv vi har hittat mest stöd för, sett till antalet träffar i företagens 

hållbarhetsrapporter, och som således kan anses framträda oftast i företagens kommunikation 

av sitt CSR-arbete, är alltså the Golden Mean.  

 

Diagram 5.1: Jämförelse mellan det totala studerade antalet träffar för perspektiven i 

ordsökningen. 

 

Faktum är att intressentperspektivet är en central aspekt inom det hållbarhetsarbete som 

kommuniceras. De flesta företag lyfter fram det nära samarbete de har med sina intressenter. 

Nordea nämner till exempel att de värnar om sina relationer till intressenterna och menar att 

dialogen är viktig. Vidare presenterar Nordeas hållbarhetsrapport (2011) att de vill ge 

intressenterna möjligheten att influera och påverka vilket klart visar på belägg för the Golden 

Mean som säger att det är av stor vikt att se till intressenternas krav (Windell, 2006). Det 

företag som hade flest träffar för sökordet stakeholder var Ericsson som också tydligt 

kommunicerar att relationen till intressenterna är viktig samtidigt som företaget vill ta hänsyn 

till hållbarhet och företagsansvar (Ericssons Hållbarhetsrapport, 2011). Just den formulering 

som menar att Ericsson ser till hållbarhet i förhållande till hur viktigt det är för den egna 

verksamheten och intressenterna stämmer överens med det kompromissande perspektivet the 

Golden Mean (Grafström et al., 2008). Antalet träffar för sökordet employees var också stort 
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med de tre ledande företagen Nordea, H&M och Ericsson. Nordea presenterar att de främjar 

de anställdas förmåga under deras karriär genom att erbjuda vissa förmåner (Nordeas 

Hållbarhetsrapport, 2011). De vill även se till de anställdas säkerhet och se till att de har 

möjligheten att utvecklas (Nordea, 2012). På liknande sätt kan vi i H&Ms årsredovisning 

(2011) se att de presenterar önskemål om att förbättra arbetsvillkor i hela leverantörsledet, 

vilket visar att de ser till sin egna personal samtidigt som de ser till personalen inom 

leverantörsledet. H&M skriver vidare att de har ett ansvar gentemot alla som bidrar till deras 

framgång (H&Ms årsredovisning, 2011). Företagens syfte med att presentera deras 

erbjudande av möjlighet till utveckling för att senare skapa fördelar inom företaget i form av 

mer etablerad personal tyder på ytterligare belägg för the Golden Mean som menar att 

intressenter spelar en betydande roll i företagets framgång (Freeman, 1984).   

Efter en genomgång av företagens kommunikation kan vi se att de även stödjer 

perspektivet the Broad Scope som uppenbarligen presenteras som högst relevant för 

företagens CSR-arbeten. Flera av citaten från den djupare genomgången av företagens 

kommunikation, det vill säga hållbarhetsrapporter hemsidor och årsredovisningar, tyder på 

detta. Exempelvis är Nordeas presentation av företagets miljöarbete väldigt tydlig då företaget 

menar att det tillhör deras kärnverksamhet (Nordeas Hållbarhetsrapport, 2011). Banken 

kommunicerar att de är medvetna och beskriver några av de åtgärder som tas i hopp om att 

bevara klimat och miljö (Nordea, ”Vi värnar om miljön, 2012). Även IKEA skriver tydligt om 

miljöarbete i sin hållbarhetsrapport (2011) där de presenterar miljö som ett av huvudämnen 

följt av att det faktum att det som gynnar samhället även gynnar företaget. Företagens 

medvetenhet och vilja att ta åtgärder till samhälleliga problem går i linje med perspektivet the 

Broad Scope som menar att företagen bör ge tillbaka till samhället för att det är rätt (Windell, 

2006). Nordea och Skanska är exempel på företag som hade många träffar på ord som går 

under både perspektivet the Broad Scope och the Narrow Scope. Detta utfall av 

undersökningen hör ihop med det Frostenson (2011) betonar; att företag inte enbart drivs ur 

ett vinstsyfte utan att de även har moraliska riktlinjer. Vidare kan det även kopplas till 

Carroll’s moralpyramid som menar att de fyra stegen ekonomiskt, rättsligt, etiskt och 

filantropiskt är beroende av varandra (Carroll, 1991). 

Från genomgången av företagens kommunikation framgår att argumenten för 

företagens ansvarsområden verkar gå minst i linje med the Narrow Scope, trots att det funnits 

belägg även för detta perspektiv. Lönsamhetskravet finns således alltid med på ett visst plan 

utan att det nämns uttryckligen. Det enda företag som uttryckligen betonar och lägger störst 

fokus på vinstsyfte och lönsamhet är Skanska. Företaget skriver uttryckligen att deras 
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huvudmål är att skapa värde för kunder och aktieägare och att fokus därmed ligger på att 

skapa väl genomförda och lönsamma projekt (Skanska, 2012). De menar att huvudkriteriet för 

varje projekt de genomför är att det ska vara lönsamt (Skanskas hållbarhetsrapport, 2011). Här 

syns en koppling till Friedmans teori om att företaget bör vinstmaximera i syfte att tjäna 

aktieägarna (Grafström et al., 2008). Fortsättningsvis nämner Skanska, i enlighet med 

företagets påvisade fokus på detta perspektiv, aktieägarna mer utförligt. Det är först och 

främst aktieägarnas intressen som ska tillvaratas, exempelvis betonas uttryckligen att 

företagets vinst ska prioriteras till att gå tillbaka till aktieägarna som utdelning samt 

återinvesteras i nya projekt (Skanskas hållbarhetsrapport, 2011). Vidare betonar även Nordea 

exempelvis att de vill bli uppmärksammade för deras värdeskapande för deras aktieägare 

(Nordeas hållbarhetsrapport, 2011). Som en konsekvens av att vinstsyftet bara nämns 

uttryckligen i ett antal av företagen läggs det inte heller någon ytterligare stor vikt på 

aktieägarna inom det resterande material vi har studerat. 

Inget av de studerade företagen saknar helt belägg för något av de tre perspektiven 

men det finns företag som tydligt visar på starkare kopplingar till åtminstone två av 

perspektiven.  Nordea är ett av företagen som visar belägg för alla tre perspektiv och visar på 

en relativt jämt utspridning av träffar perspektiven emellan. Som jämförelsen i Diagram 5.1 

visar är dock det mest vanliga utfallet att det finns mest belägg för the Golden Mean och the 

Broad Scope när företag väl visar belägg för flera perspektiv samtidigt. På så sätt ser vi att 

inget företags kommunikation helt går i linje med Friedmans teori om att företaget endast ska 

utgå från det ekonomiska ansvaret (Windell et al., 2008). Företagen har istället vidgat 

kommunikationen av sina ansvarsområden och ser till ett mer utvidgat ansvarsområde vilket 

enligt undersökningen inte behöver utesluta det ekonomiska ansvaret.   
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6. Slutsats 

 

Undersökningen bekräftar att företagen har olika syn på sitt ansvarsområde och utför CSR-

arbeten med olika syften.  Detta överensstämmer med vad som har skrivits i stycke 1.1 -

Begreppet CSR; att det i nuläget är upp till varje företag att göra sin egen översättning av vad 

deras sociala ansvar innebär samt omfattar och att detta leder till många olika tolkningar. 

Därmed finns inget enhetligt ansvarsområde utan vissa företag anser att deras ansvarsområde 

sträcker sig till att vara lönsamt medan andra betonar ett klart mer utsträckt ansvarsområde. 

Dock kan den empiriska undersökningen även visa på likheter mellan företagens presenterade 

ansvarsområden vilket tyder på att de studerade företagen inte visar avsevärda skillnader när 

de presenterar sina CSR-arbeten. De skillnader som går att uppmärksamma är om företagen 

visar mer belägg för något av perspektiven men utan att utesluta något av de andra 

perspektiven. Därmed kan inte fastställas att bara ett av dessa perspektiv är rådande och att 

det helt har förskjutit de andra två i bakgrunden 

Dock kan ändå konstateras, utifrån vår studie, att the Golden Mean och the Broad 

Scope är de perspektiv med mest belägg och att företagen därmed till högsta grad presenterar 

hållbarhetsarbeten som kan anses innefattas inom dessa perspektiv. Som tidigare nämnt 

betyder inte detta att the Narrow Scope helt utesluts utan att det helt enkelt inte kommuniceras 

lika frekvent. Som påstås i stycke 1.2 - Historia är det idag inte längre tillräckligt att bara 

beakta ett vinstsyfte, samtidigt som det lagreglerade vinstsyftet inte får glömmas bort. 

Därmed är det naturligt att belägg för perspektiven kompromissar mellan ett utökat och 

inskränkt ansvarsområde vilket är ledande på CSR-området idag. 
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7. Förslag till vidare forskning 

 

Denna studie har utförts deduktivt med utgångspunkt i tre perspektiv, med syftet att undersöka 

hur företagen själva resonerar kring sitt ansvarområde. Därmed skulle en induktiv 

undersökning som syftar till att ta reda på huruvida företagen definierar sitt ansvarstagande på 

andra sätt än vad som kan uppmärksammas utifrån dessa tre perspektiv vara högst relevant. 

Dessutom har denna undersökning fokuserat på enbart svenska företag. En komparativ 

undersökning med ett internationellt perspektiv skulle därmed vara högst eftersträvansvärt, 

vilket även har lyfts fram av andra forskare (Windell, 2006). En undersökning som syftar till 

att komma i underfund med huruvida företag i olika länder inför CSR-arbeten med 

annorlunda syften och definierar sitt ansvarsområde olika bör vara högst relevant att företa. 

Sist bör även lyftas fram att eftersom CSR är ett dynamiskt begrepp och företagens 

ansvarsområde är direkt beroende av tid och samhälle så bör liknande undersökningar utföras 

relativt nära inpå varandra för att följa utvecklingen av begreppet.  
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