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Sammanfattning 

Kandidatuppsatsen undersöker hur sex börsnoterade företag i två olika branscher tar hänsyn 

till och balanserar förväntningar och krav från olika intressenter under en konjunkturcykel. 

 

Tidigare forskning har påvisat tvetydiga resultat som både pekar på att det sociala ansvaret 

ökar och minskar under ett och samma stadie av en konjunktur. Undersökningen har utförts 

genom en innehållsanalys och en kompletterande ordsökning av publicerade årsredovisningar. 

Till skillnad från tidigare forskning har den här studien valt att undersöka och analysera 

innehållet samt omfattningen av CSR-rapportering under både en hög- och lågkonjunktur. 

Resultatet visar på att CSR-rapportering inte följer konjunkturen och således inte ses som en 

kostnad då vissa företag ökade sin rapportering av CSR i lågkonjunktur. Detta påvisar att 

balansgången mellan att tillgodose olika intressenters krav inte gjort sig gällande. 

Nyckelord: 

CSR, konjunktur, intressentteori, Carrolls pyramid, innehållsanalys 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Företags sociala ansvar är något som har historiska rötter långt tillbaka, men själva begreppet 

corporate social responsibility (CSR) är relativt nytt. (Grafström et al., 2008) Företag spelar 

en betydande roll i dagens samhälle, som producent av varor och tjänster samt som 

arbetsgivare. Samhället är även beroende av företagen som motor i finansiella system där 

bland annat individens framtida pensioner ligger (Löhman & Steinholtz, 2003). Kraven på 

insyn och öppenhet har ökat i och med det nya informationssamhället samt mediernas 

framväxt, som en granskande faktor, vilket i sin tur ökat kraven på hur företag ska ta ansvar. 

Svenska konsumenters förväntningar på att företag ska ta ett övergripande ansvar kring 

miljöfrågor och socialt ansvarstagande är större än tidigare (Svensk handel, 2013). Hur 

företag reflekteras blir viktigare och viktigare, en skandal eller en bojkott kan för företaget få 

ödesdigra ekonomiska konsekvenser, att sakna ett CSR-arbete skulle kunna leda till mycket 

negativ publicitet. Samtidigt kan CSR anses vara ett verktyg i jakten på konkurrensfördelar 

mellan olika företag. (Löhman & Steinholtz, 2003) 

 

Företagande ses inte bara som en mekanism som ska maximera ägarnas vinst, även ansvar för 

dess handlingar och värderingar måste tas. (May et al., 2007) För detta tecknas ett 

underförstått socialt kontrakt mellan företaget och samhället (Donaldson, 1983) där innehållet 

bygger på att samhället bidrar med resurser vilket i gengäld rättfärdigar de ställda 

förväntningarna på företaget (Epstein, 1987). Mot detta sätts de gamla neoklassiska teorierna 

med Milton Friedmans berömda ord: 

 

“The social responsibility of Business is to increase its profits” 

 

Friedmans (1970) citat riktar sig enbart till företagets ägare och menar att den enda 

skyldigheten som företaget har är att skydda ägarnas intresse genom att maximera vinsten. 

Löhman och Steinholtz (2003) benämner att i ett företag är relationen mellan att skapa höga 

finansiella värden och samtidigt skapa ett högt värde för övriga intressenter en “paradox som 

inte existerar” (sid.31). Trots att omvärlden ser på denna relation som ej samexisterande 

menar författarna att för att klara av dagens konkurrens krävs det ett balanserat förhållande 

dessa båda synsätt emellan. Denna balansgång tycks te sig enklare för företag som befinner 
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sig i ett positivt ekonomiskt läge och upplever en ökad ekonomisk prestation (Giannarakis & 

Theotokas, 2011). 

1.2 Problemformulering 

De senaste åren har intresset för CSR ökat, samtidigt har världen upplevt en av de djupaste 

recessionerna sedan börskraschen på 1920-talet. Under en lågkonjunktur tvingas företag till 

nedskärningar inom finansiella aktiviteter för att uppnå finansiell stabilitet. (Lauesen, 2013) 

Då arbete kring socialt ansvar är förenat med en kostnad (Giannarakis & Theotokas, 2011; 

Lauesen, 2013) som påverkar den finansiella prestationen tenderar sannolikheten för företaget 

att agera i sociala ansvarstaganden att minska. En lågkonjunktur medför även att företaget 

tvingas till nedskärningar bland övriga kostnader vars följd ofta leder till en lägre 

produktivitet som sedan drabbar aktieägarna i form av lägre avkastning (Tvede, 2001). 

Företagsledare tvingas nu brottas med att balansera åtaganden gentemot dess aktieägare 

samtidigt som övriga intressenters krav måste tillgodoses (Carroll, 1991). Vilket stärks av 

Cooper (2004) som menar att både företagets aktieägare och dess övriga intressenter har 

anspråk på företagets resurser. Aktieägares anspråk baseras på det faktiska ägandet medan 

övriga intressenters anspråk bygger på etik kring företagens reala sociala effekter på 

omgivningen, något som i sin tur baseras på en form av det sociala kontraktet mellan samhälle 

och företag Samtidigt finns möjligheter för företaget att påverka dess intressenters 

inställningar och på så sätt underlätta företagens balansering mellan de olika intressenterna 

genom att kommunicera via årsredovisningar samt CSR-rapporter (Cooper & Owen, 2007). 

Gray et al. (1996) menar att relationen mellan företaget och dess intressenter är centralt, utan 

intressenter finns inget företag. Konflikterande intressen som uppstår blir således viktiga att 

lösa på ett konstruktivt och rättvist sätt så att företaget kan fortsätta existera. (Jacob, 2012) 

 

Forskning har påvisat att mer pengar avsätts för filantropiska ändamål under ekonomiskt 

gynnsamma tider till skillnad från i ekonomiskt tuffare förhållanden då investeringen i socialt 

ansvarstagande minskar. (Balabanis et al., 1998) Detta samband är både något som påvisats 

men också något som motbevisats av andra forskare. Christine K. Jacob (2012) menar att den 

senaste finansiella krisen som bröt ut 2008 hade en stor inverkan på företags CSR-initiativ. 

Det visade sig att faktorer som är viktiga för företagets rykte, så som miljö och mänskliga 

rättigheter, ålades större fokus då egen vinning sågs i det långa loppet. Detta ställs i 

jämförelse med Karaibrahimoglu (2010) som undersökte 100 slumpmässigt utvalda företag 

bland världens 500 rikaste företag och upptäckte att antalet CSR-projekt minskade signifikant 
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under krisperioden. Andra forskare så som McWilliams och Siegel (2001) menar dock på att 

inget samband går att påvisa eftersom empiriska studier kring relationen mellan lönsamhet 

(som försämras i en djup kris) och CSR visar på både ett positivt-, negativt- och neutralt 

samband. 

 

Genom detta vill vi se om konjunkturläget har någon inverkan på om kontrakten mellan 

företag och samhället samt företag och aktieägarna fullföljs. Då tidigare forskning undersökt 

korrelation mellan CSR och en specifik konjunkturdel finner vi det intressant att undersöka 

utvecklingen av CSR-redovisning i årsrapporter under en större del av en konjunkturcykel. 

Detta för att undersöka huruvida den finansiella situationen, i både hög- och lågkonjunktur, 

inverkar på hur företag bemöter och balanserar de olika förväntningarna från dess intressenter 

genom sin CSR-redovisning. Ovanstående leder oss fram till följande forskningsfråga: 

 

Hur förändras CSR-rapporteringens utformning och innehåll bland svenska börsbolag under 

en konjunkturcykel? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara hur företag balanserar och verkställer förväntningar och 

krav från olika intressenter under en konjunkturcykel, genom att undersöka och analysera 

innehållet samt omfattningen av CSR-rapporteringen under en hög- och lågkonjunktur.  

1.4 Forskningsbidrag 

Uppsatsen undersöker ett akademiskt omtvistat problem där tidigare forskning inte har nått 

konsensus om huruvida företag agerar gentemot sina intressenter och respektives intressen i 

olika skeden av en konjunktur. Tidigare forskare har kommit fram till olika resultat, beroende 

på tidsperioden, undersökt bransch samt definitioner av CSR. Ambitionen med studien är att 

undersöka huruvida balansgången mellan företags olika intressenter påverkas av 

konjunktursvängningar, detta för att belysa hur företag väljer att balansera olika krav från 

intressenter då relationen är vital för företagets affärsnytta och fortsatt existens. Exempel på 

intressenters inflytande över företag ges av Grafström et al. (2008) och Göthberg (2011)  som 

menar att kritiserade företag går i bräschen för CSR. Exempelvis industrin med sin 

miljöpåverkan och banksektorn som har blivit beskyllda för senaste krisen. Därför har vi valt 

att, till skillnad från tidigare forskning, undersöka en hel konjunkturcykel för att se hur väl 

företag från dessa branscher hörsammar dessa krav under en finansiell upp- och nedgång. 
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Studien kommer således bidra till ytterligare ett perspektiv inom ett akademiskt omdiskuterat 

område. 

2. Teori 

I detta avsnitt presenteras begreppet CSR och vilka intressenter som företag är beroende utav 

och hur kraven från dessa tillgodoses. Sedan följer hur företag förhåller sig till CSR under 

delar av en konjunktur. Därefter åskådliggörs med hjälp av Carrolls CSR-pyramid hur dessa 

intressenter är sammankopplade med ett företags olika ansvarsområden för att avslutningsvis 

summeras genom en teorisammanfattning.      

2.1 Begreppet CSR 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som kan hänföras till den senare hälften 

av 1900-talet. Sedan dess har detta område växt i omfång och inrymmer idag flertalet olika 

teorier, synsätt och terminologier. (Garriga & Melé, 2004) Grafström et al. (2008) menar att 

ett samhällsansvar tas genom att företaget undviker handlingar som påverkar samhället 

negativt och istället utför handlingar som gynnar samhället. Detta ligger i linje med Kotler 

och Lees (2005, s.3) definition av CSR: 

 

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

through discretionary business practices and contributions of corporate resources” 

 

Samhällsansvaret omfattar både mänskliga- och miljömässiga aspekter som på frivillig basis 

ska integreras in i verksamheten. Ett frivilligt åtagande måste demonstreras, genom monetära 

eller icke-monetära bidrag, för att ett företag ska få erkänna sig som socialt ansvarstagande. 

(Kotler & Lee, 2005) 

2.2 Intressentteorin 

Stakeholder theory (Intressentteorin) bygger på att företag är beroende av sina intressenter, till 

vilka hör bland annat aktieägare, kunder och samhället de verkar i. Enligt intressentteorin 

bygger företagets värde på kostnaden för både uttryckliga krav men även implicita krav från 

sina intressenter på företagets tillgångar (Balabanis, 1998). Intressentteorin är något som fick 

en allmän acceptans i och med Freemans artikel från 1984, där författaren definierar många 

olika intressenter som slutligen sammanfattades genom; en grupp eller en individ som 

påverkar eller blir påverkad av hur organisationen uppnår sitt mål. (Freeman, 1984) 
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Intressenter utgör en mängd olika grupper och individer, alla som påverkas eller påverkar 

företaget i någon mening. Vissa är mer framstående än andra och företag tenderar att lägga 

mer fokus runt vissa mer konkreta påtagliga intressenter än andra. Exempelvis är aktieägare 

en intressentgrupp som det läggs mycket intresse och vikt vid. Detta av naturliga skäl då 

aktieägare eller ägare i stort är den grupp som företaget är mest beroende av, den grupp som 

företaget har den mest konkreta skyldigheten gentemot. Utan ägare, investerare eller 

aktieägare finns det inget företag. (Cooper, 2004) 

2.2.1 Intressenters inflytande 

Gray et al. (1996) menar att relationen mellan företaget och dess intressenter är centralt, utan 

intressenter finns inget företag. Genom att främja relationen ska intresset för företaget hos 

intressenterna öka, med de konkreta följderna i form av investeringskapital och ökad 

försäljning till konsumenter. Den andra sidan av myntet blir då att ju viktigare intressenten är, 

det vill säga ju mer inflytande denne kan ha över organisationen, desto mer energi läggs ned 

på att upprätthålla en god relation (Ibid). Här kan skönjas ett mönster, den intressegrupp som 

har mest inflytande och mest betydelse för företaget bör, enligt teorin, bli mest gynnad. Jacob 

(2012) delar upp intressenterna i två olika grupper, de primära och de sekundära. De primära 

utgör dem som företaget är direkt beroende av, de intressenter som kan hota företagets 

fortlevnad genom exempelvis ett tillbakadragande av investeringar eller en bojkott av 

företagets varor. Den primära gruppen utgörs av aktieägare och investerare, anställda, 

konsumenter, det lokala samhället och miljön (Cooper et al. 2004).  De sekundära 

intressenterna är de som kan påverka eller bli påverkade av företaget, men inte ses som 

väsentliga för företagets kontinuerliga fortlevnad. Exempel på sekundära intressenter är stat 

och myndighet samt ideella organisationer (Ibid). Konflikter som uppstår mellan primära 

intressenter blir således viktiga att lösa på ett konstruktivt och rättvist sätt så att företaget kan 

fortsätta existera. (Jacob, 2012) 

2.2.2 Det sociala kontraktet – att balansera intressenters intressen 

Forskning har dragit paralleller mellan intressentteorin och teorier runt det sociala kontraktet, 

kontraktet mellan samhälle och medborgare. (Donaldson & Preston, 1995) Den 

kontraktualism som teorin menar existerar, innebär att det dels finns ett konkret kontrakt 

mellan aktieägare och företaget som säger att företagets skyldighet mot aktieägare är att 

maximera avkastningen för motprestationen som aktieägare har gjort i form av investering. 

Dels ett implicit kontrakt mot samhället och övriga intressenter att företaget får existera så 
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länge fördelarna för samhället överväger nackdelarna av att företaget existerar. 

Motprestationen består av att samhället ska stå för exempelvis arbetskraft, infrastruktur och 

upprätthållning av lag. Det innebär att företaget sitter på dubbla stolar och måste i vissa fall 

prioritera mellan dessa två intressentgrupper. (Jacob, 2012) Genom detta uppmärksammar 

Jacob den balansgång som råder för företag att å ena sidan uppfylla kravet från aktieägare 

samtidigt som övriga intressenters intressen inte förbises.  

Mot denna teori om “dubbla stolar” sätts neo-klassiska teorier som hävdar att den enda 

skyldighet ett företag har är att uppfylla kontraktet mot aktieägare, att vinstmaximera. Något 

utöver detta har varken företag eller samhället i stort nytta av eftersom att frångå det 

huvudsakliga syftet att vinstmaximera förhindrar uppfyllandet av egenintresset som indirekt 

gynnar samhället och kollektivet i stort. (Friedman, 1970). Lantos (2001) förstärker 

Friedmans tankar genom att kritisera tanken om ett socialt kontrakt mellan företag och 

samhälle, då kontraktet i sig är ett vagt koncept som varierar beroende på omständigheter och 

mellan olika företag. 

2.3 CSR och konjunkturen 

Under 1990-talet och en bit in på 2000-talet upplevde världen en tillväxtökning och med detta 

en tillväxt bland företagens vinster. I takt med detta genomgick CSR bland företag en 

acceleration i omfång som ett svar på dessa goda tider. (Lauesen, 2013) Giannarakis och 

Theotokas (2011) styrker detta genom sin studie där författarna fann att företags investeringar 

i CSR ökade innan den senaste finansiella krisen. De menar att den finansiella krisen har 

“uppmanat företag att åsidosätta det sociala ansvaret eftersom det kostar mycket att tillgodose 

en intressents förväntningar” (s.6). 

Forskning har visat på att CSR medför en betydlig kostnad för företagen (Grafström et al., 

2008). Då företag generellt skär ned på sina finansiella aktiviteter får att återfå finansiell 

stabilitet drabbas således även CSR-arbetet vid lågkonjunkturer. Vid den senaste finansiella 

krisen visade det sig i praktiken genom en markant minskning av antalet och omfången av 

CSR-projekt. (Lauesen, 2013) Till detta ställs även intressentgruppen aktieägare som i allra 

högsta grad påverkas av eventuella konjunktursvängningar då företag vid 

konjunkturnedgångar konkret påverkar aktieägare i form av minskad eller utelämnad 

aktieutdelning. (Tvede, 2001) 

Det finns relativt lite tidigare forskning som studerar interaktionen mellan konjunktur och 

CSR med ett fåtal undantag. Ett av dessa undantag är Giannarakis & Theotokas (2011) som 
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undersökte huruvida CSR, som tidigare påvisats som en kostnad, minskar under en 

konjunkturnedgång mellan åren 2007-2010. Resultatet av forskningen var att CSR under 

finanskrisen ökade, med undantag för åren 2009-2010. Anledningen till den totala ökningen 

under lågkonjunktur menade forskarna berodde på att synen på CSR inte längre ses som bara 

en kostnad utan även en konkurrensfördel som kan stärka förtroende hos intressenter. För att 

stärka detta förtroende hos intressenterna menar Grafström et al. (2008) och Göthberg (2011) 

att kritiserade branscher går i bräschen för CSR, exempelvis industrin tidigare med sin 

miljöpåverkan och banksektorn som har blivit beskyllda för senaste krisen. Göthberg (2011) 

fortsätter med att påvisa att CSR inom banksektorn i Sverige inte är lika välutvecklat som 

inom andra industrier i Sverige. Anledningen till detta menar Göthberg är att CSR är frivilligt 

och inte har setts som en naturlig del av bankbranschens verksamhet. 

2.3.1 Argument mot CSR 

Jacob (2012) menar att ett av de främsta argumenten mot CSR är att det finns en allt för 

extensiv tolkning av CSR där CSR kan inkludera olika begrepp och olika definitioner 

beroende på situation och företag. Gray (2010) kritiserar CSR på grund av den extensiva 

tolkningen som möjliggör för företag att idealisera och förenkla hur CSR framställs. 

Författaren liknar detta vid godnattsagor för barn som får oss att somna gott om nätterna i 

vetskapen om att företaget tar sitt ansvar för samhället. Carroll och Buchholtz (2011) menar 

att den klassiska ekonomiska skolan argumenterar mot CSR genom att hävda att CSR inte 

inryms bland företagets affärer. Att frångå företagens huvudsakliga syfte är att bryta mot den 

fria marknadens principer och på så sätt underminera den fria marknadens möjligheter att lösa 

exempelvis sociala problem. I debatten återfinns Milton Friedmans synsätt på företaget och 

dess ansvarsområde: “The social responsibility of Business is to increase its profits”. Till 

detta hör att ett aktivt samhällsansvar är förenat med en kostnad (Lauesen, 2013) och ju högre 

kostnader ett företag beläggs med desto mer frångås syftet att maximera avkastningen 

gentemot ägarna. I samband med tecknandet av aktier ingår företaget och dess ägare ett avtal 

och det vore inte legitimt att ta hänsyn till någon annan part utanför detta avtal (Kolstad, 

2007). 

2.4 Det etiska företaget  

Till debatten om att företag endast har ett enda ansvar har Carroll (1991) skapat en pyramid, 

vilken porträtterar ett företags fyra ansvarsområden som tillsammans utgör vad CSR står för. 

Dessa fyra begrepp bör inte tolkas som fristående utan modellen ska ses som en helhet då 
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dessa delar hör ihop och representerar olika intressenters prioriteringar. Carrolls pyramid 

förser de olika ansvarsområdena med ett förkroppsligande genom att staka ut olika relaterade 

intressentgrupper vilket underlättar för företagen vid utvecklandet av CSR-rapportering. 

(Carroll, 1991) 

Den grundläggande byggstenen är det ekonomiska ansvaret, företag finns för att generera 

vinst som försäkrar företagets framtid. På samma gång förväntas företaget iklä sig det 

juridiska ansvaret och följa lagstiftningen då lagar är samhällets riktlinjer för vad som är 

acceptabelt och oacceptabelt beteende. Det följs av det etiska ansvaret, att följa normer och 

förväntningar från omgivningen och att minimera skada för företagets intressenter. Högst upp 

på pyramiden återfinns det filantropiska ansvaret, att uppnå ett önskvärt beteende genom att 

vara en god samhällsmedborgare. 

Teorier kring varför företag bedriver CSR har uppkommit allt sedan CSR introducerades som 

begrepp. En av de mest framstående teorierna har varit “det upplysta självintresset” vilken 

menar att CSR bygger på ett win-win resonemang där företaget generar långsiktig avkastning 

genom att göra gott. Exempelvis resulterar grundandet av skolor i U-länder i en ökad 

läsförståelse som i sin tur bidrar till eventuell framtida utbildad arbetskraft (Garriga & Melé, 

2004). Det har under de senaste åren vuxit fram en kunskap och insikt om att det finns ett 

direkt samband mellan socialt ansvarstagande och finansiell avkastning, det ligger därmed i 

företags långsiktiga intresse att agera ansvarsfullt. (Margolis & Walsh, 2003) 

2.4.1 Det ekonomiska ansvaret 

Då företaget, sett ur det historiska perspektivet, utgjort den ekonomiska basen i samhället har 

den huvudsakliga rollen inneburit att producera varor och tjänster som uppfyller behovet hos 

konsumenten och på samma gång genererar vinst. Företaget ska vara hängivet till att bedriva 

största möjliga lönsamhet och genom detta genera maximal utdelning per aktie. Det är också 

viktigt att bibehålla en stark position på marknaden samt hålla en hög effektivitet. (Carroll, 

1991) Det ekonomiska ansvaret påverkar främst aktieägare och anställda. Om företaget inte är 

finansiellt framgångsrikt så är det just dessa två intressentgrupper som blir direkt påverkade 

genom uppsägningar och lägre avkastning. (Carroll & Buchholtz, 2011) 

2.4.2 Det juridiska ansvaret 

Lagen är samhällets riktlinjer för vad som är rätt och fel. Som huvudregel förväntas företaget 

att, utöver vinstmotivet, följa lagar och direktiv satta av staten. Detta är en del av det “sociala 
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kontrakt” som tecknats med samhället, det ekonomiska målet ska uppnås inom ramarna för 

lagen. Företaget ses som en laglydig medborgare och därför är det av stor vikt att 

framgångsrika företag fullföljer sina rättsliga skyldigheter. Carroll och Buchholtz (2011) 

menar att de varor och tjänster som produceras bör möta de lägsta rättsliga krav som ställs, då 

hotet om rättstvister ofta härleds från konsumenter eller anställda som intressentgrupper. 

2.4.3 Det etiska ansvaret 

Till denna ansvarskategori hör aktiviteter som antingen förväntas eller förbjuds av samhällets 

intressenter och som inte återfinns i lagtext. Etiskt ansvar inrymmer värderingar, normer och 

förväntningar som speglar vad konsumenter, anställda, aktieägare och samhället anser vara 

rättvisa. Företaget ska erkänna och respektera de nya eller utvecklade etiska normer som 

samhället antar och det är viktigt att dessa normer inte åsidosätts i strävan efter att nå uppsatta 

mål. Carroll (1991) ser denna tredje byggkloss som interagerande med det juridiska ansvaret 

då denna kategori medför att företagets rättsliga ansvar expanderar utöver vad som står i lagen 

genom att ännu högre förväntningar ställs från omgivningen. Ofta tas miljöperspektivet fram 

som exempel då företag gärna vill transcendera det juridiska miljöansvaret. 

2.4.4 Det filantropiska ansvaret 

Det filantropiska ansvaret omfattar handlingar som är i paritet med vad samhället som 

intressent förväntar sig av en god medborgare. Detta förutsätter att företaget aktivt engagerar 

sig i aktiviteter som främjar den gemensamma välfärden. Exempelvis att stor vikt läggs vid att 

chefer samt anställda deltar i volontära aktiviteter inom sin närliggande ort. På samma gång 

som samhället förväntar sig ett filantropiskt agerande anses företaget vara etiskt även om 

önskvärd nivå inte nås upp till av de ekonomiska resurser, pengar, faciliteter och arbetskraft 

som ska bidra till humanitära program. Detta gör att denna fjärde byggsten inrymmer 

godtycklighet och försätter företaget i en sorts frivillig bundenhet till samhället. (Carroll, 

1991) 

2.4.5 Kritik gentemot Carrolls pyramid 

Kritik har riktats mot pyramidens utformning där den översta byggstenen, filantropi, 

ifrågasätts i rollen som en legitim handling. Lantos (2001) argumenterar att nyttan som ett 

filantropiskt ansvar (altruistiskt CSR) ger till företaget inte går att mäta och är därmed något 

som ligger utanför företagets ansvarsområde. Författaren menar att om företagets ledning vill 

göra nytta i samhället, en nytta som inte ger avkastning, bör detta göras med medel ur egna 
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fickor. En tydlig gräns kring ansvarsområden är något som Friedman (1970) drog genom att 

helt utelämna filantropi som något ett företag inte behöver ägna sig åt. Kritiken har besvarats 

av Schwartz och Carroll (2003) där författarna har utvecklat pyramiden till att omfatta tre 

områden. Utan att släppa idén om filantropi har detta begrepp integrerats i det etiska ansvaret 

eftersom arbete kring välgörande ändamål både kan uppfattas som något önskvärt 

(filantropiskt) eller något förväntat (etiskt) av samhället. 

 

Det som talar emot att skapa en pyramid innehållande ett juridisk ansvar är att företaget är 

bunden till att följa uppsatta lagar och regler av myndigheter. Genom detta blir synsättet att 

CSR ska byggas på frivillighet (Kotler & Lee, 2005) motsägelsefullt. Dock associerar Kotler 

och Lee begreppet samhällsansvar med humanitära och miljömässiga bidrag vilket kan 

klassificeras som tillhörande till Carrolls (1991) kategorisering av det etiska och filantropiska 

ansvaret. Carroll besvarar denna motsägelsefullhet genom att beskriva att CSR ska ses som 

pyramiden i sin helhet och inte som separata byggklossar. 

2.5 Teorisammanfattning  

Då CSR-rapportering för företag är en frivillig handling samtidigt som det saknas en enhetlig 

definition av begreppet, lämnar det utrymme för en mängd olika tolkningar. De senaste åren 

har intresset för CSR ökat och med det yttre påtryckningar från olika intressenter på att 

företag ska redovisa CSR. CSR har även kritiserats med argument som att företagets enda 

skyldighet är att maximera vinst och inte agera en privat social institution. Företagen tvingas 

således att bemöta påtryckningar från olika håll och balansera dessa förväntningar. Vidare har 

begreppet CSRs oklara definition stött på kritik, att CSR i sig bara är ett verktyg för företagen 

att blidka omgivningen genom att sätta upp falska fasader. Även om kritiken kan vara 

välgrundad har rapporteringen samt intresset för CSR ökat markant de senaste åren.   

De senaste åren har världen genomgått en finanskris som gett upphov till en omfattande 

global lågkonjunktur. Detta problematiserar företagets möjligheter att uppfylla både de 

implicita och explicita kontrakt företag har med dess intressenter. Samtidigt som företagen 

tvingas skära ned på kostnader finns ett utomstående tryck hos intressenter att företag ska 

upprätthålla ett CSR-arbete, tenderar aktieägare, enligt den neo-klassiska teorin, prioritera 

utdelning framför samhällsansvar. För företaget är det viktigt att kunna balansera de olika 

intressentgruppernas intresse och samtidigt upprätthålla en finansiell stabilitet, för utan 

intressenter kan företaget inte längre existera. 
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Carroll beskriver företagens syn på CSR och sina intressenter i form av en pyramid som ramar 

in det sociala ansvaret. Grunden till pyramiden ligger i det ekonomiska ansvaret företaget har 

mot sina investerare och ägare genom att säkerställa företagets fortlevnad men även fördela 

avkastning. Även medarbetare som påverkas direkt av företagets ekonomiska situation 

omfattas av pyramidens grundsten. Pyramidens nästa steg är det juridiska ansvaret, att följa 

uppsatta regler och lagar som myndigheter och stater ställt på företaget. Därefter kommer det 

etiska ansvaret med fokus på miljöaspekter och intressenters välbefinnande, ofta kopplat till 

exempelvis kunder. På toppen av pyramiden återfinns det filantropiska ansvaret, att vara en 

god samhällsmedborgare vilket kan ta sig uttryck genom att företagen engagerar sig ideellt för 

olika välgörande ändamål. CSR ses dock som en kostnad från företagets sida då ett socialt 

ansvar kräver resurser, något som även stämmer för aktieutdelning vilket ofta är det direkta 

anspråket som aktieägare har på företagets resurser. Kostnader tenderar att skäras ned i tider 

av lågkonjunktur för att återupprätta finansiell stabilitet inom företaget. 

 

 

Figur 2 Carrolls pyramid och relaterade intressenter (egengjord) 

Ovanstående pyramid är en överblick över företagets samtliga ansvarsområden med 

respektive intressenter vars tillhörighet baseras på dess inflytande i enlighet med Carrolls 

(1991) beskrivning. På så sätt har vi likt författaren satt ett namn och ett ansikte på de sociala 

medlemmar till vilka företaget har ett ansvar gentemot.  Detta är en modifierad version för att 
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möjliggöra att aktieägare och dess krav på utdelning ställs i relation med övriga intressenters 

kravbild. Denna indelning kommer att underlätta studiens syfte genom att belysa det fokus 

som läggs på respektive ansvarsområde med tillhörande intressent.  

3. Metod 

I uppsatsens metoddel presenteras val av undersökningsmetod följt av diskussion kring val av 

intressent, bransch och företag. Begreppen innehållsanalys och ordsökning presenteras för att 

återanknyta till studiens syfte. 

3.1 Val av undersökningsmetod 

För att besvara vårt syfte valde vi att undersöka och analysera innehållet samt omfattningen 

av företags CSR-rapportering. Detta gjorde vi genom att undersöka årsredovisningar från sex 

stora svenska börsnoterade företag verksamma i två olika branscher, sedermera tre företag 

representerade per vald bransch. Ett liksiffrigt antal i varje bransch valdes för att kunna 

genomföra en likvärdig jämförelse. I en del av dessa företag har separata 

hållbarhetsredovisningar publicerats vilka vi använde oss av som komplement till existerande 

årsredovisningar. Materialet publicerades i PDF-format vilket har möjliggjort ett 

genomförande av ordsök i dokumentet. 

Vi valde att undersöka årsredovisningar då dessa är ett beprövat kommunikativt sätt för 

företag att förmedla hur de arbetar med CSR. Med hjälp av kommunikation kan företag forma 

hur omgivningen uppfattar företaget (Grafström et al., 2008). Samma författare belyser att det 

inte existerar någon lag som tvingar företag att rapportera om sitt sociala ansvarstagande 

genom årsredovisningar men att detta är ett medvetet val som fler företag väljer att göra. 

Dock har EU-kommissionen givit rekommendationer för främst större företag att redovisa 

strategier, initiativ samt lösningar, på ett lättillgängligt sätt, när det kommer till socialt ansvar 

gentemot olika intressenter (EU-kommissionen, 2006). 

Ordsökningen utfördes för att se om det existerar en kvantitativ skillnad i andelen 

intressentrelaterade ord, kopplade till det sociala ansvaret, i rapporterna under studerad 

konjunktur. Karaibrahimoglu (2010) undersökte CSR-rapportering före och under den 

inledande fasen av den senaste finansiella krisen utifrån ett intressentperspektiv. Författaren 

studerade årligt publicerade hållbarhetsrapporter och utgick ifrån 29 indikatorer kopplade till 

CSR-rapportering klassificerade utefter fem intressentgrupper: anställd, konsument, 

myndighet, leverantör och samhälle. Studiens resultat visade att det sociala ansvaret hos 
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företagen minskade när de utsattes för en konjunkturnedgång. Vi valde därför att använda oss 

av samma intressenter (undantag för leverantör) för att se hur det förhåller sig även i 

konjunkturuppgång och i vårt fall på den svenska marknaden. 

3.2 Datainsamling 

Denna studie bygger på sekundärdata vilket innebär att information främst hämtats från 

årsredovisningar, artiklar och böcker. Insamlingen utfördes genom att hämta publicerade 

årsredovisningar från databasen Affärsdata där dessa finns att tillgå i PDF-format. Vissa av de 

utvalda företagen har separata hållbarhetsredovisningar, vilka hämtades från företagens 

respektive hemsidor då dessa inte finns att tillgå via Affärsdata. Den studerade tidsperioden 

2007-2013 valdes för att samhället gick från högkonjunktur och sedermera upplevde en längre 

period av lågkonjunktur för att sedan återgå till en uppåtgående trend i konjunkturläget. 

3.2.1 Val av intressent 

Huvudsakligen utgick vi från vilka intressenter som Cooper et al. (2004) beskrivit som 

primära, med undantag från ideell organisation som räknas som en sekundär intressent. Dessa 

intressenter återfann vi sedan i Carrolls (1991) pyramid där dessa omnämns som tillhörande 

till de olika ansvarskategorierna. I de fall där valda intressenter inte bokstavligt omnämns av 

författaren valde vi att passa in dessa kring sammanhanget, exempelvis återfinns 

stat/myndighet under det juridiska ansvaret eftersom företaget förväntas verka inom befintligt 

ramverk. Valda intressenter återfanns även i undersökningar utförda av Giannarakis och 

Theotokas (2011) Karaibrahimoglu (2010) och Kytle och Ruggie (2005). 

Att använda sig av benämningen “samhälle” sett som en enskild intressent kan uppfattas som 

diffust då samtliga undersökta intressenter återfinns i det verkliga samhället, något vi var väl 

medvetna om. Dock är benämningen samhälle den uteslutande mest använda intressenttermen 

bland studerade företag samt i vald litteratur vilket gjort att även vi använt oss av den. Vi 

valde även att specificera begreppet “organisation” till att representera “ideell organisation”, 

trots att flertalet intressenter inryms utöver detta exempel. Till exempel fann vi anställda och 

aktieägare som representativa exempel på den egna organisationen. Ideella organisationer 

valde vi att placera under kategorin filantropi då filantropiska handlingar från företagens sida 

vanligtvis riktar sig mot dessa typer av organisationer. 
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3.2.2 Val av undersökningsbransch 

Vi valde att avgränsa vår undersökning till sex företag, verksamma inom två olika branscher, 

noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Dessa företag är listade på Large Cap och 

verksamma inom industri- och bankbranschen, vilka är branscher som förväntas ha tagit ett 

större samhällsansvar. Valet av dessa två olika sektorer grundade sig i att de bägge befann sig 

i olika utgångslägen när det kom till CSR innan finanskrisen, där banker generellt hade ett 

mindre utvecklat CSR-arbete än industrisektorn. Industrisektorn var tidigare hårt kritiserad för 

dess miljöpåverkan något som ledde till en tidigare anpassning till CSR vilket ligger i linje 

med att kritiserade branscher “går i bräschen för CSR” (Grafström et al., sid. 43, 2008). 

Bankbranschens mer tveksamma inställning till CSR förklaras med att CSR huvudsakligen 

ses som en frivillig aktivitet som inte direkt hör till den finansiella sektorn. Samtidigt har 

banker och dess finansiella instrument kritiserats från både politiskt och medialt håll som den 

bakomliggande orsaken till den ekonomiska krisen. Således kan det antas att bankbranschen 

bör ha stärkt sitt CSR för att återfå det av intressenterna förlorade förtroendet. (Göthberg, 

2011) 

3.2.3 Val av företag 

Vi genomförde ett aktivt val av företag när vi undersökte alternativ bland företag verksamma 

på Stockholmsbörsen. Handelsbanken, Nordea och Swedbank utgjorde populationen inom 

banksektorn och Atlas Copco, Sandvik och Trelleborg representerade industribranschen. 

Dessa utvalda sex representerar inte ett slumpmässigt urval eftersom följande tre kriterier 

sattes upp: 

    i) företaget ska ha påverkats negativt av konjunkturnedgången, i form av sjunkande 

aktievärde. 

    ii) företaget ska vara noterat på NASDAQ OMX Stockholm och listade på Large-Cap samt 

ha publicerade årsredovisningar. 

    iii) valda intressenter ska ha förekommit i antingen årsredovisning eller hålbarhetsrapport 

under 2007. 

Dessa sex utvalda företag utgjorde enheter i vår målpopulation och antalet var baserat efter 

Saunder et als. (2009) råd om att ett urval skall användas när storleken på populationen eller 

undersökningens tidsram gör det opraktiskt att studera alla enheter. Valda banker utgör 75 
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procent av antalet listade banker på Stockholmsbörsen vilket gör att undersökningens resultat 

senare kan antas ge en representativ bild av hela branschen.  

3.2.4 Sekundärdata 

Att använda sig av sekundärdata är något som både sparar tid och resurser eftersom denna 

data är ihopsamlad och tillgänglig för allmänheten. En djupare granskning och analys kan 

sedan genomföras med tillgängligt material. Denna typ av data ses även med större 

sannolikhet, inneha en högre kvalitet till skillnad från data insamlat på egen hand. Möjligen 

återfinns källornas egna tolkningar och reflektioner vilket kan bidra med att texten förlorar 

objektivitet. Lättillgängligheten av sekundärdata gör att den kan granskas och ifrågasätts av 

allmänheten. Nackdelen är att data har publicerats i ett annat syfte än vad denna undersökning 

ämnar genomföra vilket gör att alternativkällor lämpligen används som komplement för att 

uppnå syftet/forskningsfrågan.  (Saunders et al., 2009) 

3.2.5 Konjunktur definierat som aktievärde 

Vid en lågkonjunktur tenderar företag att skära ned på kostnader för att återfå finansiell 

stabilitet. Med nedskurna kostnader följer ofta en lägre produktivitet vilket leder till lägre 

avkastning. Tvede (2001) menar att då aktievärdet för ett företag är baserat på bland annat 

framtida avkastningar så har en korrelation mellan lägre avkastning och lägre aktievärde 

observerats, aktievärdet följer konjunkturen. Vidare så har det påvisats att förändringar i 

aktiemarknaden ofta reflekterar förändringar i reala BNP-värdet och kan på så vis ses som en 

konjunkturindikator (Mankiw & Taylor 2007). 

Vi valde att definiera konjunkturen med respektive företags aktievärde under perioden 2007-

2013, då börskursen utesluter vissa exogena variabler som annars kan påverka utformningen 

och framställandet av CSR. Genom att ställa innehållet av årsredovisningar i paritet med 

börskursen exkluderas exempelvis påverkan av skandaler eller byte av VD på börsvärdet men 

även dessas inverkan på CSR-arbeten. 

3.3 Innehållsanalys 

Innehållsanalys (content analysis) är en empirisk undersökningsmetod som definieras som ett 

verktyg för att analysera kommunikation i förhållande till dess kontext samt utvärdera viktiga 

ord eller teman för att på så vis undersöka innehållets innebörd. (Krippendorff, 2004) 

Innehållsanalysen genomfördes i ett kontextuellt sammanhang för att komplettera 

bristfälligheten i att enbart registrera funna sökord. Detta gjordes genom att kontexten 
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analyserades utefter den intressent som valts att sammanföras med sökordet som i sin tur 

kopplades till respektive ansvarsområde. För att komplettera och stärka funna samband valde 

vi att undersöka antalet förekomster av valda intressenter i årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter. Undersökningsmetoden innehållsanalys ska öka förståelsen för det 

studerade fenomenet och ska ses som en vetenskaplig metod då den både är pålitlig och 

replikerbar. Ett annat viktigt krav på en vetenskaplig undersökningsmetod är att metoden ska 

generera giltiga resultat som tål granskning, ett krav som innehållsanalys utfört på rätt sätt 

uppfyller. (Krippendorff, 2004; Bryman & Bell, 2007)  

Vi valde i vår studie att undersöka utformningen och innehåll i årsredovisningar under åren 

2007-2013, där vi undersökte utformningen genom att studera utvecklingen av respektive 

årsredovisnings hållbarhetsrapportering främst genom dess sidantal. Innehållet har studerats 

genom en ordsökning på relevanta ord med dess specifika kontext i åtanke på varje företags 

årsredovisning under perioden. 

3.3.1 Ordsökning 

I denna studie genomfördes en ordsökning i valda årsredovisningar och hållbarhetsrapporter 

på ord vi ansåg vara förenliga med CSR-rapportering. Då valda företag i vår studie verkar i 

olika branscher valde vi generella ord som är applicerbara på alla valda studieobjekt. Vi 

utgick från Kytle & Ruggies artikel från 2005 vid användandet av Global Reporting Initiatives 

(GRI) riktlinjer. Då GRI är en icke-vinstdrivande organisation innehar de, enligt författarna, 

en direkt påverkan på ett företags CSR. Denna påverkan yttrar sig i form av påtryckningar 

mot företag för att åstadkomma förändringar i policys och tillvägagångssätt på marknaden, 

med fokus riktat mot bland annat samhälls- och miljöfrågor. Detta har visats sig stämma då 

alla undersökta företag förutom Sandvik arbetar efter GRIs riktlinjer. Riktlinjerna är en del av 

det ramverk för hållbarhetsredovisning som GRI utarbetat för att möta det behov som uppstår 

hos företag då nya krav ställs kring hur organisationers verksamhet, produkter, tjänster och 

aktiviteter ska påverka miljön, människorna och ekonomin (GRI, 2014). Då CSR är på 

frivillig basis krävs det någon form av ramverk för att undgå det subjektiva i årsredovisning 

samt i hållbarhetsrapportering, något som GRI bistår med (Giannarakis & Theotokas, 2011). 

I denna undersökning valde vi att använda frekvensen av sökorden i studerade 

årsredovisningar som måttstock för att se vilken intressentgrupp som företaget jobbar aktivt 

med. Om företagen vill belysa någonting viktigt bör dithörande ord återfinnas i upprepade 

sammanhang. Sökningen har inleddes med att studera årsredovisningar från 2007 för att sedan 
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fortsätta i kronologisk ordning fram till och med 2013. Processen bestod av att summan av ett 

antal valda sökord, under 2007, sammanställdes för att sedan jämföras med summan av 

samma sökord funna i efterföljande årsredovisningar. Med hjälp av resultatet från denna 

frekvenssökning ville vi urskilja om en förändring har ägt rum över tidsspannet. 

Valda sökord har passats in utefter de olika sociala ansvarsområden ett företag har enligt 

Carrolls (1991) pyramid. På samma gång ska dessa ord höra ihop med den intressent som 

Carroll beskrivit har störst samhörighet med respektive ansvarsområde. Pyramidens struktur 

hjälpte oss att bryta ned det diffusa som begreppet CSR är och gav en mer lättöverskådlig bild 

kring de områden ett företag förväntas agera inom. På så sätt tydliggjordes förändringar som 

uppkommit i den empiriska undersökningen och även de små penseldragen gör sig synliga 

bland de breda. Istället för att se pyramiden som en helhet valde vi att separera det 

grundläggande ekonomiska ansvaret, med fokus på aktieägare, från övriga ansvarsområden 

och intressenter. På så sätt placerades aktieägare och kravet på utdelning i ena vågskålen och 

övriga intressenter och deras förväntningar i den andra. Genom detta undersöka om det råder 

en balansgång mellan att maximera vinst och ett samhällsansvar för företagen i olika skeden 

av en konjunkturcykel. Att särskilja aktieägare och sätta dessa i paritet med övriga 

intressenter underlättade vår analys av empirin för att upptäcka mönster byggda på vår valda 

teori. Nackdelen vi fann var att en del resultat för specifika intressenter kom i skymundan då 

fokus hamnade på just aktieägare. 

För att finna lämpliga teman för valda ord utgick vi ifrån tre huvudområden beskrivna i GRI 

(2013): ekonomi, miljö och sociala frågor. Orden kopplades sedan till intressenterna som i sin 

tur berörs av företagens fyra ansvarsområden i enlighet med Carrolls (1991) pyramid. 

Intressenten “anställd” återfanns till exempel under tre kategorier och tilldelades då ord enbart 

relevanta för just den intressenten i just det sammanhanget. 

Under den filantropiska kategorin valdes orden med utgångspunkt ifrån tänkta kopplingar till 

hur företag aktivt är med och bidrar till en ökad välfärd där exempelvis det lokala samhället 

och ideella organisationer agerar mottagare av välgörenhet. Kategorin etik innehåller fler 

intressenter och olika typer av ord. Här gjordes en uppdelning utefter miljörelaterade ord som 

stämmer in på samhället samt etiska ord, med ett övergripande fokus på anställd och 

konsument. Den tredje kategorin innefattar det juridiska där det finns ord som likväl skulle 

kunna passa in under etik. Exempelvis ordet “korruption” kan tänkas även höra hemma under 

ett etiskt ansvar då det är oetiskt av ett företag att vara korrupta. Vi valde dock att se 
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korruption som en brottslig handling vilket passar in under det juridiska ansvaret, att följa 

lagar och regelverk. Den sistnämnda kategorin ekonomi innehåller ord som kan uppfattas vara 

volatila och som vi ansåg har den största kopplingen till hur börskursen utvecklar sig. 

 

Ansvar Intressent Sökord 

Filantropiskt Samhälle, Ideell 

organisation 

lokal, engagemang, bidrag, 

välgör (-enhet)  

Etiskt Kund/Konsument, 

Samhälle, 

Anställd/Medarbetare 

miljö, energi, utsläpp, 

jämställdhet, mänskliga 

rättigheter, hållbar, 

etik/etisk 

Juridiskt Anställd, 

Kund/Konsument, 

Stat/myndighet 

säkerhet, produktansvar, 

korruption, brott, hälsa, 

arbetsmiljö 

Ekonomiskt Aktieägare, Anställd,  lön, förmån, investering, 

utdelning 

  Tabell 3 Ordsökningstabell 

 

Genomgående för denna ordsökning har varit att vi har undersökt orden utifrån sin kontext. 

För att orden ska få tillgodoräknas i denna sammanställning krävs det att innebörden går att 

härledas till den berörda intressenten. Exempelvis ordet “säkerhet” har enbart registrerats då 

det infinner sig främst i sammanhanget kring industriföretagen och deras produktsäkerhet, i 

form av fysiska maskiner riktade mot konsument samt den anställdes arbetsplats. Begreppet 

produktsäkerhet är dock även relevant för banker då dessa förmedlar finansiella produkter 

som ska inkludera säkerhet för kunden. Detta ord går även att finna i industriföretagens 

finansiella delar i årsrapporten men härleds då mestadels till säkerhet för lån och dessa 

sökträffar har sedermera ej noterats. Likaså exkluderas “lokal valuta” samt “lokal/lokaler”, i 

de fall dessa åsyftar på utrymmen och ytor. 

I denna undersökning har ord så som etik/etisk, hälsa, jämställdhet och välgörenhet valts att 

kortas ned för att inrymma fler böjningar. Formen på dessa fyra har således blivit eti, häls, 

jämställd och välgör. 

3.4 Diskussion av metodval 

När man utgår ifrån information publicerat i årsredovisningar krävs det att ha i åtanke att 

syftet med informationen kan spegla vad som faktiskt återfinns i texten. (Saunders et al., 

2009) Visserligen finns det möjligheter för företagen att framstå i bättre dager vilket kan leda 
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till att läsaren får en felaktig uppfattning utav innehållet. Detta är något som vi var medvetna 

om och vi har valde att förlita oss på den information som publiceras eftersom detta är samma 

information som når företagets primära intressentgrupp, aktieägare. Vidare har 

årsredovisningarna genomgått genomgripande granskning från revisionsbolagen som utgår 

från lagstadga som förhindrar förvanskning. Studien skulle visserligen kunna utökas genom 

att göra valda intervjuer med relevanta individer, något vi valde att inte göra då intervjuerna 

troligtvis inte skulle tillföra något konkret till vår studie. Vi valde att inte undersöka 

eventuella bakomliggande orsaker till varför ett specifikt ord används eller bakomliggande 

tankar vid användningen av vissa ord, vid en sådan situation skulle intervjuer kunna tänka 

användas som ett komplement. Vi fokuserade istället på vilken typ av förändring som skett 

och på vilket sett denna förändring påverkar balansen att uppfylla både primära och sekundära 

intressenters förväntningar på företaget i olika skeden av konjunkturen. 

Trelleborg och Nordea publicerade hållbarhetsrapporter på engelska vilket gjorde att vi tog 

hjälp av Norsteds svensk-engelska ordbok och översatt dessa till sin engelska motsvarighet. 

Detta kanske inte alltid speglade den eventuella svenska motsvarigheten till ordet samt kan 

även lett till bortfall och på så vis påverka resultatet.  

Ett antal företag har valt att publicera en separat hållbarhetsrapport, något som vi korsrefererat 

till årsredovisningarnas CSR rapporter. I vissa fall har hållbarhetsredovisningen varit en 

utveckling av vad som redan stått i årsredovisningen, vilket har komplicerat ordanalysen då 

vissa ord har uppkommit på samma ställen, detta är något vi tog hänsyn till vid vår 

sammanställning. 
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4. Empiri 

I nedanstående avsnitt framförs den primärdata som studien fått fram av specifika ordsök i 

respektive företags årsredovisningar med tillhörande hållbarhetsredovisningar. Vidare 

kompletteras ordsöket med tillhörande beskrivning av varje företags aktieutdelning samt och 

det enskilda företagets antal omnämningar av dess intressenter. Börsvärdessutvecklingen 

presenteras som hela marknadsvärdet för respektive företag i en tabell som visar respektive 

branschföretags börsvärde under den studerade perioden 2007 fram till slutet av 2013. Studien 

utgår från det marknadsvärde respektive företag uppvisade i januari 2007, vilket också är 

indexeringsåret. Datan för börsvärdesutvecklingen är hämtad från NASDAQ OMX 

Stockholm.  

4.1 Periodindelning 

Vi har delat upp den studerade konjunkturcykeln i tre perioder varav period 1 sträcker sig 

under åren 2007-2009, period 2 representerar 2010-2011 och slutligen innefattar period 3 åren 

2012-2013. Motiveringen till indelningen är att perioderna signifikant skiljer sig åt. Detta då 

period 1 karaktäriseras av en djup nedgång av aktievärdet medan period 2 består av en stadig 

uppgång. Period 3 representerar årsintervallet då de enskilda företagen följer olika 

utvecklingskurvor. 

4.2 Bankbranschen 

4.2.1 Börsvärdesutveckling bankbranschen 

 

Figur 4.1 Indexerade börsvärdesutvecklingar banker, NASDAQ OMX Stockholm 
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Börsvärdesutvecklingen inom de studerade bankerna under perioden följer liknande mönster. 

De gemensamma dragen utmärks av en djup nedgång mellan 2008 och 2009 som når sin 

lägsta punkt i början av 2009 för att sedan återhämta sig under 2010 och 2011. Sedan 

genomgås ännu en nedgång i slutet av 2011 och början 2012, dock i mindre skala än den 

tidigare nedgången för att avslutningsvis stiga till de högsta noterade nivåerna under den 

studerade perioden. 

4.2.2 Ordanalys bankbranschen  

4.2.2.1 Nordea 

 

   

Figur 4.2 Ordsökning Nordea 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Filantropi 3 28 29 24 28 35 34

Etik 30 229 277 246 249 203 240

Juridik 2 19 19 54 35 29 28

Ekonomi 174 204 232 235 268 321 337
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Figur 4.3 Intressenttabell Nordea 

Nordeas årsredovisning mellan åren 2007 till 2013 ökar från ingående 164 till 276 sidor vid 

det utgående året. Under 2008 introducerar Nordea en separat hållbarhetsredovisning som 

ökar i omfattning från 28 sidor till 56 sidor 2013. 

Period I) Under denna konjunkturnedgång steg ord kopplade till samtliga ansvarsområden där 

den största procentuella ökningen stod etik (823 %), juridik (850 %) och filantropi (866 %) 

för. Nämnda områdens intressenter gjorde detsamma med undantag för “kund/konsument” 

vars förekomst minskar sett över hela perioden. Nordeas aktieutdelning under den första 

studerade perioden följer ett liknande mönster som bankens börsvärde och genomgår en 

minskning med cirka 2,30 kr/aktie. Trots att det ekonomiska ansvaret belyses i större 

omfattning minskar förekomsten av aktieägare och anställd/medarbetare i det publicerade 

materialet. 

Period II) Under övergångsfasen till period ökar ansvarsområdet juridik som mest för att 

under den avslutande delen ha sjunkit, dock är en ökning totalt sett påvisbar. Den juridiskt 

kopplade intressentgruppen, “anställda/medarbetare” följer ansvarsområdets upp- och 

nedgångar. Frekvensen av etiska och filantropiska ord minskar i förhållande till period 1 

medan dess intressenter förekommer alltmer frekvent. Denna period påvisar en stabil ökning 

för det ekonomiska ansvarsområdet och likaså benämningen av “aktieägare” samtidigt som 

utdelningen totalt sett är lägre än under period 1.  

Period III) Den avslutande perioden visar på en inledande minskning av ansvarsområdet etik 

som sedan stiger. De berörda intressenterna, “kund/konsument” och “samhälle”, förstärker 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Samhälle 2 28 13 36 39 35 55

Ideell organisation 12 13 14 26 27 30 31

Kund 704 646 662 682 731 710 869

Anställd 82 116 43 174 153 159 194

Myndighet 16 31 29 46 56 71 89

Aktieägare 115 55 69 77 77 97 108
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detta med en liknande utvecklingskurva. Kurvan för filantropi har totalt sett stigit men under 

dessa två sista perioder har kurvan planats ut. Intressenterna “samhälle” och “ideell 

organisation” hamnar på nivåer markant högre än under period 1. Samtidigt fortsätter 

användandet av de ekonomiskt relaterade orden att stiga lika så omnämnandet av 

intressentgruppen “aktieägare”. Utdelningen under den sista perioden stiger med cirka 1,50 kr 

aktien jämförande med föregående period. 

4.2.2.2 Handelsbanken 

  
Figur 4.4 Ordsökning Handelsbanken 

 

  

Figur 4.5 Intressenttabell Handelsbanken 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Filantropi 5 8 8 29 27 29 34

Etik 65 67 87 390 402 508 721

Juridik 2 14 18 50 52 53 76

Ekonomi 107 112 109 168 218 246 317
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Ordsök Handelsbanken 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Samhälle 4 6 8 30 36 40 62

Ideell organisation 3 2 0 1 1 3 4

Kund 216 218 280 387 459 640 780

Anställd 79 81 99 120 93 142 173

Myndighet 21 26 27 57 69 44 51

Aktieägare 35 32 63 100 78 84 127
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Handelsbankens årsredovisningar mellan åren 2007 till 2013 utvecklas från 136 sidor vid första 

studerade året till 252 sidor vid det utgående året, vidare publicerar Handelsbanken en separat 

hållbarhetsredovisning år 2010 som fortsätter att förekomma under resterande år. 

 

Period I) Under den första studerade perioden sker marginella ökningar av samtliga 

ansvarsområden, största ökningen sker dock inom det juridiska området som stiger procentuellt 

med 800 %. Relaterade intressenter ökar i takt med ansvarsområdena, undantaget “ideell 

organisation” som under perioden minskar och försvinner helt. Användandet av ord relaterade till 

ansvarsområdet ekonomi stiger marginellt, även omnämnandet av “aktieägare” i 

årsredovisningarna stiger. Samtidigt som utdelningen totalt sett minskar med 0,50 kr/aktie. 

 

Period II) Den följande perioden påvisar ökningar inom samtliga ansvarsområden främst etik och 

juridik där intressentgruppen “kund/konsument” påvisar en liknande ökning. Användandet av 

filantropiskt kopplade ord under perioden stabiliseras i och med 2010, samtidigt som de 

ekonomiskt kopplade orden forsätter att öka i takt med aktieutdelning. 

  

Period III) Den tredje perioden påvisar en ökning inom alla ansvarsområden i förhållande till 

övriga två perioder vilket förstärks av att samtliga relaterade intressenter ökar i 

benämningsfrekvens. Utdelningen till företagets aktieägare har konstant stigit sedan 2009 och i 

slutet av period 3 genomförs en utdelning på 3 kr/aktie högre än vid ingångsåret för period 1.  

4.2.2.3 Swedbank 

 

Figur 4.6 Ordsökning Swedbank 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Filantropi 10 7 13 15 20 46 57

Etik 124 93 99 111 97 394 584

Juridik 10 10 18 17 19 34 78

Ekonomi 123 130 148 136 179 269 320
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Figur 4.7 Intressenttabell Swedbank 

 

Swedbanks årsredovisning under perioden stiger konstant från 124 sidor vid ingångsvärdet till 238 

vid det utgående året. Under 2012 publicerar företaget en helt separat hållbarhetsredovisning på 

44 sidor jämfört med den tidigare inkluderade tvåsidiga hållbarhetsredovisningen. 

 

Period I) Under period 1 sker en ökning av användandet av samtliga områdens relaterade ord 

förutom de etiskt kopplade orden. De relaterade intressenterna minskar med undantag för 

kund/konsument som totalt sett förblir oförändrade. Användandet av de ekonomiskt relaterade 

orden ökar, vilket även förstärks av en ökning av benämningar av “aktieägare”. Aktieutdelningen 

i Swedbank följer börsvärdets utveckling, med ett högt utdelningsvärde på 9 kronor i början av 

perioden som sedan sjunker till 0 kronor under de två följande åren.     

 

Period II) Den andra perioden inleds med ökningar inom filantropi och etik samt mindre 

minskningar av användandet av juridiskt- samt ekonomirelaterade ord, för att under det följande 

året, 2011, öka inom samtliga kategorier. Undantaget är etik som påvisar en minskning samtidigt 

som dess intressenter ökar i förhållande till föregående period. Under samma period börjar 

återhämtningen av utdelningen som stiger från 0 kr/aktie under period 1 till 5,30kr/aktie. Medan 

utdelningen återhämtar sig minskar frekvenser av förekomsten av “aktieägare”, dock enbart 

marginellt.  

 

Period III) Den tredje och sista perioden visar en relativt stor ökning inom samtliga kategorier och 

tillhörande intressenter jämfört med tidigare år. Procentuellt störst ökning sker inom 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Samhälle 21 18 12 22 52 141 118

Ideell organisation 1 0 0 0 0 12 12

Kund 264 304 264 362 418 573 577

Anställd/medarbetare 108 78 85 108 148 242 238

Stat/Myndighet 20 20 26 25 36 46 49

Aktieägare 43 45 49 47 48 61 56
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ansvarsområdet etik (502 %). Under samma period ökar användandet totalt sett av filantropiskt 

relaterade ord och dess intressent “ideell organisation”, går från att inte nämnas alls till att 

förekomma vid 12 tillfällen. Aktieutdelningen har likt Handelsbanken stigit konstant från 2009 

och passerar sitt ursprungliga värde från 2007. 

4.2.3 Summering bankbranschen 

Bankerna följer ett liknande mönster både när det gäller börsvärdesutvecklingen men även 

rapporteringen av ord kopplade till respektive ansvarsområden. Samtliga banker har från 

ingångsåret 2007 till utgångsåret 2013 ökat användandet av ord relaterade till de olika 

ansvarsområdena. Genomgående för samtliga banker är även att användandet av ekonomiskt 

relaterade ord under börsvärdesnedgången för period 1 ökar. Aktieutdelningen under perioden 

följer även den liknande mönster företagen emellan, dock varierar graden av fluktuationer mellan 

de olika bankerna. Swedbank står för de relativt största förändringarna samtidigt som 

Handelsbankens och Nordeas aktieutdelning är förhållandevis stabil under den studerade perioden 

med relativt små minskningar vid börsvärdesnedgångarna. 

 

Totalt sett under den studerade perioden sker en frekvensökning av omnämnandet av samtliga 

intressenter. Enda avvikelsen är “aktieägare” som för Handelsbanken och Swedbank ökar medan 

förekomsten av “aktieägare” i Nordeas årsredovisningar och hållbarhetsrapporter minskar. Nordea 

är också den av bankerna som inte når upp till en utdelning 2013 i nivå med den utdelning som 

skedde 2007. Både Handelsbanken och Swedbanks utdelning överstiger den ursprungliga 

utdelningen från studieperiodens början. 
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4.3 Industribranschen 

4.3.1 Börsvärdesutveckling industribranschen 

 

Figur 4.8 Indexerade börsvärdesutvecklingar industriföretag, NASDAQ OMX Stockholm  

Börsvärdesutvecklingen för industribranschen följer likt bankbranschen samma mönster med 

en djup nedgång under period 1 med en återhämtning av värdet under den nästkommande 

perioden, dock sker en nedgång från mitten av 2011 och början av 2012. Det som skiljer 

industribranschen från bankbranschen är att efter nedgången under period 2 tar de studerade 

företagens börsvärde olika riktningar. Nedgången blir en påtaglig skiljelinje för den fortsatta 

börsvärdesutveckligen företagen emellan. Exempelvis stiger Trelleborgs värde från 81 % av 

det ursprungliga värdet under nedgången i slutet av period 2 till 231 % av ursprungsvärdet i 

slutet av period 3. Under samma period stabiliseras Sandviks börsvärde runt det ursprungliga 

värdet från 2007. Atlas Copco börsvärde efter nedgången i slutet av period 2 lägger sig 

mittemellan Sandviks ursprungligen opåverkade värde och Trelleborgs markanta 

värdestegring. Atlas Copcos värdesökning vid utgången av 2013 stannar på 158 % av 

ursprungsvärdet från 2007. 
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4.3.2 Ordanalys industribranschen 

4.3.2.1 Atlas Copco 

 
 
 

  
Figur 4.9 Ordsökning Atlas Copco 

 

 

  
Figur 4.10 Intressenttabell Atlas Copco 
 

Atlas Copco har för samtliga år släppt en hållbarhetsredovisning som varit inkluderad i den 

publicerade årsredovisningen. Det totala sidantalet ökade från 140 sidor 2007 till 148 sidor 

2011 för att under nästkommande två år minska till 138 sidor. Hållbarhetsredovisningen 

ökade med en sida över perioden 2007-2011 för att under de två efterföljande åren inte gå att 

urskilja. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Filantropi 52 54 66 75 56 39 40

Etik 340 385 438 445 547 461 477

Juridik 57 66 119 190 187 143 136

Ekonomi 314 294 301 321 341 309 275
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Samhälle 12 12 11 17 18 24 31

Ideell organisation 14 11 8 12 21 23 18

Kund 201 235 247 241 274 271 254

Anställd 174 193 222 218 209 216 229

Myndighet 12 15 12 15 17 17 19

Aktieägare 40 37 37 59 59 55 51
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Period I) Frekvensen av användandet av ansvarsområdena etik, filantropi och juridik ökar 

under första perioden samtidigt som användandet av intressenten “samhälle” förkommer på en 

jämn nivå medan “kund/konsument” ökar med cirka 23 % och “ideell organisation” minskar.   

Ekonomiskt relaterade ord minskar under den ekonomiska nedgången under första perioden, 

samtidigt som användandet av intressenten “aktieägare” minskar marginellt. Frekvensen av 

aktieutdelningen förblir på en jämn nivå på 3kr under hela perioden.  

Period II) När börsvärdet för Atlas Copco vänder under den andra perioden stiger både 

frekvensen av etiska och ekonomiska ord. Det är under denna period dessa båda grupper når 

det högst uppmätta antalet ord i årsredovisningen. Exempelvis ökar förekomsten av antalet 

etiska ord med 25 % jämfört med period 1. I samband med att ekonomiska ord ökar i 

omfattning gäller detsamma för intressenten “aktieägare”, som ökade med drygt 30 % från 

period 1. Samtidigt som en ökning av utdelningen sker med totalt 2 kr/aktie.  

Period III) Period 3 kännetecknas av att filantropiskt och juridiskt relaterade ord är de grupper 

som efter den första hälften av period 2 minskar stadigt medan etiskt och ekonomiskt 

relaterade ord minskar vid periodskiftet. Omnämnandet av samtliga intressenter kopplade till 

dessa områden ökar förutom “aktieägare” och “anställd/medarbetare”. En marginell höjning 

av utdelningen med 0,50 kr/aktie från föregående period genomfördes för att därefter 

stabiliseras genom en oförändrad utdelning.   

4.3.2.2 Sandvik 

 

Figur 4.11 Ordsökning Sandvik  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Filantropi 8 5 8 12 21 34 35

Etik 60 237 220 265 286 394 588

Juridik 46 90 90 77 98 213 240

Ekonomi 194 194 197 204 225 221 237
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Figur 4.12 Intressenttabell Sandvik  

Fram till och med 2010 publicerade Sandvik ingen extern hållbarhetsredovisning, samtidigt som 

årsredovisningens omfattning ökade från 104 till 116 sidor under denna period. Mellan 2011-2012 

minskar antalet sidor i årsredovisningen samtidigt som hållbarhetsrapportens sidantal är 

oförändrad. Dessa båda publicerade dokument ökar i omfattning under 2013; årsredovisningen 

med 20 sidor och hållbarhetsrapporten med 16 sidor. 

Period 1) Totalt sett under den första perioden är förekomsten av filantropiska ord oförändrad. 

Samtidigt som den procentuellt största förändringen sker bland etiska och juridiska ord med en 

ökning på drygt 260 % respektive 96 %. Samtliga berörda intressenter till dessa två områden, 

förutom “stat/myndighet”, ökade i antal omnämningar. Utdelningen minskar med 3 kr/aktie 

samtidigt som ekonomiskt relaterade ord ökar marginellt medan intressenten “aktieägare” 

minskar. 

Period II) Genomgående under period 2 redovisar Sandvik den procentuellt största ökningen av 

ord relaterat till etik och filantropi. Den enda intressent, berörd av dessa två områden, vars 

frekvens inte stiger är “kund/konsument”. En utdelningsökning sker med 2,25 kr under denna 

period samtidigt som ekonomirelaterade ord steg och dess intressenter gjorde detsamma. 

Period III) Signifikant för den sista perioden är att etiskt relaterade ord uppvisar en kraftigt 

uppåtgående kurva där antalet stigit med 302 stycken (106 %). En ökning sker bland samtliga 

områden men dessa i mindre omfattning än ansvarsområdet etik. Omnämnandet av “samhälle” 

fortsätter att öka medan “ideell organisation” och “aktieägare”, totalt sett, minskade. En 

utdelningsökning från period 2 med 0,25kr/aktie för att sedan förbli oförändrad. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Samhälle 6 9 11 15 16 29 40

Ideell organisation 18 14 13 17 17 30 26

Kund 103 128 139 141 124 237 126

Anställd 97 98 120 138 144 223 252

Myndighet 15 13 14 16 21 22 36

Aktieägare 64 59 60 65 67 65 50
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4.3.2.3 Trelleborg 

 

 
Figur 4.13 Ordsökning Trelleborg 

 

 

Figur 4.14 Intressenttabell Trelleborg 

Under samtliga studerade år publicerar Trelleborg både en årsredovisning samt en extern 

hållbarhetsredovisning. Totala antalet sidor för bägge rapporter minskar från 166 sidor (varav 

hållbarhetsrapport 42) år 2007 till 148 sidor (varav hållbarhetsrapport 28 sidor) år 2013. 

Period I) Samtliga ord i de fyra ansvarsområdena minskar i antal under första perioden. 

Procentuellt minskade etik med 23 % samtidigt som juridik minskar med 35 %. Under samma 

period minskar samtliga intressentgrupper. Procentuellt sker största minskningen hos “ideell 

organisation” där förekomsten under perioden minskar med 83 %. Detta att jämföra med 

“anställda/medarbetare” som minskar med 9 %. Trelleborg minskar sin utdelning från 6,5 kr 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Filantropi 58 39 40 54 60 82 81

Etik 659 410 536 587 561 457 542

Juridik 141 95 104 160 137 139 140

Ekonomi 216 198 213 217 216 254 277

0

100

200

300

400

500

600

700

A
n

ta
l o

rd
 

Ordsök Trelleborg 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Samhälle 90 76 77 52 92 98 92

Ideell organisation 42 9 7 11 14 11 13

Kund 193 135 154 185 226 227 258

Anställd 337 264 306 332 379 225 212

Myndighet 39 28 23 22 20 22 18

Aktieägare 103 66 80 81 79 71 62
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aktie i början av perioden till 0,5 kr aktie i slutet av perioden, samtidigt som både ekonomiskt 

relaterade ord och användningen av intressentgruppen “aktieägare” minskar.   

Period II) Övergången från föregående period redovisar ökningar i frekvensen av relaterade 

ord inom samtliga ansvarsområden, minst ökar de ekonomiskt relaterade orden. Etik och 

juridik är de områden som till antalet ökar mest men också de enda två som minskar under 

den sista delen av perioden. Sett till hela perioden minskar omnämnandet av 

intressentgrupperna “stat/myndighet” och “aktieägare” marginellt. Under perioden sker en 

utdelningsökning med 2 kr/aktie under perioden. 

Period III) Under den tredje perioden är det området filantropi som stiger nämnvärt från 

period 2 utan att berörda intressenter följer samma mönster. Samtidigt som relaterade 

ekonomiska ord stiger med 22 % och de ekonomiskt relaterade intressenterna 

“anställd/medarbetare” och “aktieägare” är de vars förekommande frekvens minskar mest. 

Under denna period ökar även aktieutdelning successivt med 0,5 kr/aktie respektive 0,25 

kr/aktie. 

4.3.3 Summering industribranschen 

De studerade företagen i industribranschen under den valda perioden följer ett kollektivt 

mönster fram till slutet av period 2, med en kraftig nedgång under period 1 som efterföljs av 

en återhämtningsperiod. I övergången mellan period 2 och 3 bryts återhämtningsperioden av 

en nedgång. Nedgången agerar som en skiljelinje mellan de tre företagen och dess resterande 

börsvärde för den studerade perioden, där Sandviks börsvärde stagnerar. Atlas Copcos 

börsvärde stiger till 158 % av ursprungsvärdet samt Trelleborgs värde stiger kraftigt i relation 

till de övriga två företagen och ökar 231 %. Aktieutdelningen för branschen varierar med 

stora fluktuationer för Trelleborg som följer börsvärdets upp- och nedgångar. Liknande drag 

återfinns hos Sandvik med fluktuationer för börsvärdet, dock inte lika påtagliga som för 

Trelleborg. Dock kommer varken Trelleborg eller Sandvik upp i samma utdelningsnivåer som 

under ingångsåret 2007. Under samma period påvisar Atlas Copcos en konstant stabil 

aktieutdelningsökning. 

Användandet av ord relaterade till de olika ansvarsområdena utvecklas åt olika håll under den 

studerade perioden där Atlas Copcos ingående värden av de rapporterade orden är redan 

relativt höga, i förhållande till perioden i sin helhet, och når sin kulmen under period 2 för att 

under den efterkommande perioden avta. Trelleborgs användande av ord relaterade till de 

olika ansvarsområdena samt intressentomnämnandet börjar även de med relativt höga nivåer 
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för 2007 som sedan sjunker under börsnedgången den första perioden för att stiga de två 

följande åren. Den avslutande perioden påvisar en ökning inom samtliga ansvarsområden, 

undantag etik. 

Sandviks årsrapporter visar på ett användande av ansvarsrelaterade ord inte helt olikt 

bankerna, med relativt små ökningar under perioderna 1 och 2. Därefter sker en markant 

ökning av de berörda orden i Sandviks rapportering fram till slutet av perioden 3, då Sandviks 

och Trelleborgs årsrapporter kompletteras med en separat hållbarhetsredovisning. Under 

perioden påvisas en generell ökning av antalet sidor för den studerade perioden. Atlas Copcos 

årsrapportering ökar i omfattning fram till och med period 2, med en minskning på 10 sidor 

den sista perioden, utan att publicera en separat hållbarhetsredovisning under någon av de 

studerade perioderna. 

5. Analys 

I denna del av uppsatsen analyseras studiens tidigare presenterade empiriskt framtagna data. 

Vi har valt att dela in avsnittet utefter respektive bransch där det ekonomiska ansvaret och 

intressenten aktieägare ställs i jämförelse med övriga områden och intressenter under den 

studerade konjunkturcykeln. 

5.1 Bankbranschen  

Som Göthberg (2011) menade har bankerna ökat sin CSR-rapportering under finanskrisen, 

vilket även stämmer överrens med Graftström et als. (2008) devis “kritiserade branscher går i 

bräschen för CSR”. Bankerna, menar Göthberg (2011) är mycket beroende av sina 

intressenter och vill således hålla en god relation till dessa. Intressant att notera är att det 

framför allt är de som vi valt att definiera som etiska och ekonomiska ord som prioriteras i 

bankernas årsredovisningar. Vilket kan tyda på att bankerna vill hålla kvar sina aktieägare för 

att bibehålla finansiell stabilitet samtidigt som de vill framställas som etiska, då mycket av 

kritiken har riktats mot de brister inom det moraliska hos bankers agerande som ligger bakom 

finanskrisen. Detta kan även tyda på att det enligt figur 2 är dessa intressentgrupper 

(aktieägare, anställd/medarbetare, kund/konsument och samhälle) som bankerna lyckats 

förkroppsliga och därför tydligt riktar fokus mot.  

Jacob (2012) fann i sin studie att faktorer så som mänskliga rättigheter och miljö, båda viktiga 

faktorer för företagets rykte, ålades större fokus då egen vinning sågs i det långa loppet. I vår 

undersökning fann vi att varje enskild bank lägger fokus kring det etiska ansvaret under varsin 
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av dessa tre perioder. Således prioriteras det etiska för att hålla sig på god fot med exempelvis 

kunder men även omgivningen i stort som är en viktig intressent bankerna vill värna om. 

Samtliga banker har under perioden utvecklat en separat hållbarhetsredovisning vilket påvisar 

ett ökat behov av att framställa CSR som en betydande del av företagets verksamhet. Den 

gemensamma nämnaren för alla bankerna är att i samband med ett ökat fokus på det etiska 

ansvaret publiceras en extern hållbarhetsredovisning. I och med den separata 

hållbarhetsredovisningen har även frekvenserna av antalet ansvarsområdesrelaterade ord samt 

omnämningarna av intressenter ökat hos samtliga banker. 

Bankernas aktieutdelningar under den observerade perioden följer alla liknande mönster, med 

minskade utdelningar vid börsvärdesnedgång samt ökade utdelningar vid börsvärdesuppgång. 

Bankernas slutgiltiga aktieutdelning överstiger den ingående aktieutdelningen med undantaget 

Nordea vars utdelning visserligen stiger från nedgången 2008 men som sedan inte når upp i 

ursprunglig nivå. Paradoxen som av Löhman och Steinholtz (2003) beskrivs som att företaget 

antingen kan skapa höga finansiella värden eller skapa ett högt värde för företagets 

intressenter har vi funnit, i likhet med författarna, ej existerar i högkonjunktur. Detta gäller 

när det kommer till förhållandet mellan aktieägare och intressenter inom det etiska 

ansvarsområdet. Utdelningen till aktieägare för både Handelsbanken och Swedbank stiger 

som mest under den period där dessa två också redovisar störst ökning för etiskt relaterade ord 

i årsredovisningen och hållbarhetsrapporten. Paradoxen vi har sett existera förekommer i 

Nordea som under nedgången i period 1 minskar sin utdelning. Förklaringen till minskningen 

av utdelning ligger troligtvis i att den följer den allmänna börsvärdesutvecklingen för samtliga 

studerade företag på marknaden men intressant är att Nordea väljer att publicera en extern 

hålbarhetsredovisning med ett kraftigt uppsving av etiskt kopplade ord just i detta 

skede.  Detta kan bero på att Nordea vill skifta fokus från finansiellt negativa resultat till att 

lyfta fram att i sämre tider tror företaget på och bibehåller sitt etiska ansvar. 

Den neoklassiska ståndpunkten kring företag och dess aktieägare grundar sig i företagets enda 

skyldighet att se till sina ägares intresse genom att maximera dess vinst. (Friedman, 1970) 

Detta gör att företagen sitter på dubbla stolar där prioriteringar mellan aktieägare och övriga 

intressenter tvingas ske. (Jacob, 2012) I vår studie har vi funnit att under högkonjunktur 

förekommer inga synbara prioriteringar för bankerna medan under lågkonjunktur sker en 

generell prioritering av det sammanvägda sociala ansvaret framför intressentgruppen 

aktieägare, genom ökad rapportering av ansvarsområden i förhållande till minskad utdelning. 
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Detta visar på att det enbart är aktieägare vars ansikte och namn (Carroll, 1991) förblir okänt 

under finansiellt sämre tider.   

Under den tredje och sista perioden fann vi, i Handelsbanken och Swedbank, en ökning av 

relaterade ord till samtliga ansvarsområden samt en ökning av omnämnandet av samtliga 

intressenter, med undantag för stat/myndighet i Handelsbanken. Ovanstående funna 

förhållande förstärks med att både Handelsbanken och Swedbank, sett över hela 

konjunkturcykeln, delar ut störst utdelning under denna period. Detta kan tyda på att 

Friedmans och den neoklassiska skolan inte gör sig kännbara för bankerna. Undantaget är 

Nordea som minskade ord relaterade till juridik och etik, dock marginellt, samt inte lyckadess 

komma upp i nivå med den utdelning som skedde 2007. 

5.2 Industribranschen 

Industribranschen uppvisar i likhet med bankerna en generell ökning av CSR-rapportering, 

kopplat till de fyra nämnda ansvarsområden, under den studerade konjunkturcykeln, dock i 

mindre utsträckning. Industrin, som inte skuldbeläggs i samma utsträckning som 

bankbranschen för den uppkomna finanskrisen, har sedan tidigare varit kritiserade bland annat 

för dess miljöpåverkan. Detta kan möjligtvis vara anledningen till att dessa företag redan 

innan konjunkturnedgången utvecklat en omfattande CSR-rapportering och på så vis inte haft 

behovet att rikta uppmärksamheten mot de sociala ansvarsområdena med dess intressenter likt 

bankbranschen (Göthberg, 2011). 

Samtliga industriföretag påvisar, efter den mindre nedgången i slutet av den andra perioden, 

olika utvecklingskurvor under den fortsatta studerade perioden när det gäller börsvärdet. 

Samtidigt som det påvisas en stor variation av användandet av ord relaterade till de olika 

ansvarsområdena. Vad som kan skönjas är att när företaget genomgår en börsvärdesnedgång 

tenderar årsredovisningarna att bli mer fokuserade på ansvarsområden som etik och filantropi 

jämfört intressentgruppen aktieägare och deras avkastning. Sedan under mer ekonomiskt 

gynnsamma tider tycks prioritering ske inom det ekonomiska ansvarsområdet och dess 

intressenter genom en ökad aktieutdelning. Genom detta kan vi se att studerade företag inte 

väljer att se CSR som en helhet, vilket går emot Carrolls (1991) resonemang, utan som 

byggklossar att pussla ihop under mer gynnsamma förhållanden. Exempelvis påvisade 

resultatet att Sandviks börsvärde knappt stigit till ursprungsvärdet vid studiens slut samtidigt 

som dess årsredovisning generellt sätt påvisar ökningar av användandet av ansvarsrelaterade 

ord. Under samma period visar Atlas Copco i sina årsredovisningar att när väl 
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ursprungsvärdet är passerat nöjer företaget sig med användandet av de flesta ansvarsområden, 

kurvan planar ut. Anledningen till detta kan vara att det handlar om att i dåliga tider förebygga 

ett eventuellt dåligt rykte och förstärka relationen till sina primära och sekundära intressenter, 

vars inflytande är som störst (Gray et al., 1996), för att sedan i bättre tider främst prioritera 

sina direkta ägare.  

I merparten av de studerade fallen har aktieägare ihop med ord relaterade till det ekonomiska 

ansvaret följt börsvärdesutvecklingen. Detta med undantag för den tredje perioden där 

företagen inom industribranschen agerar tvärtemot bankernas gemensamma mönster. I 

bankernas rapporter ökar både utdelning, ekonomiskt relaterade ord och benämningen av 

aktieägare medan inom industribranschen förekommer en utdelningsökning samtidigt som 

aktieägare omnämns färre gånger än under den föregående perioden. Den ökade 

aktieutdelningen indikerar att industrin prioriterar sina aktieägare i handling snarare än genom 

mängden ord. 

5.3 Det sociala kontraktet - ständigt under omförhandlande 

Genom vår studie kan vi urskilja att det sociala kontrakt som är tecknat mellan företaget och 

dess intressenter ändras och omförhandlas kontinuerligt beroende på den ekonomiska 

situation som företagen befinner sig i. Generellt vid börsvärdesnedgångar slår det hårdare mot 

intressenten aktieägare då utdelningen minskar medan ett tydligare fokus riktas mot övriga 

ansvarsområden. När sedan konjunkturen vänder syns en tydlig trend i att utdelningar ökar 

och aktieägare bereds ett större utrymme. När företagen väljer att belysa de andra tre 

ansvarsområdena, då det ekonomiska ansvaret påvisar en nedgång, kan det tyda på att 

företagen överskuggar det faktum att utdelningen minskar för att belysa ett genomgående 

större samhällsansvar. 

Utifrån genomförda innehållsanalyser där ett kontextuellt sammanhang har vägts in i ordsöket 

för respektive ansvarsområde har vi kunnat utröna vilket område som företagen har kunnat, 

sett till över hela studieperioden, upprätthålla ett “konjunkturkontrakt” med. Ett kontrakt som 

i det här fallet formuleras löpande. Det ansvarsområde som sett över hela cykeln 

åskådliggjorts med störst fokus är det etiska. Det är till denna ansvarsdel av pyramiden som 

företagen klarast har belyst relaterade intressenter med ett namn och ett ansikte. Detta kan 

tyda på att anställdas, kund/konsument samt samhällets krav har hörsammats och att ett etiskt 

förhållningssätt inryms åtminstone i skrift medan aktieägarna å sin sida har fått en monetär 

bekräftelse. 
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6. Slutsats  

För att besvara vår frågeställning har vi undersökt den totala rapporteringen av de fyra 

ansvarsområdena, ekonomi, juridik, etik och filantropi. Vi har sett att i stort sett samtliga 

ansvarsområden har ökat då det ligger i företagens långsiktiga intresse att agera ansvarsfullt, 

med hänvisning till den kritik som ålagts respektive bransch. Vidare har prioriteringen av 

intressenten aktieägare genom aktieutdelning följt konjunkturens upp- och nedgångar.  Teorin 

om att CSR ses som en kostnad och därför borde minska vid lågkonjunktur för att sedan stiga 

i högkonjunktur tenderar enligt den här studien inte att stämma. Detta då majoriteten av ord 

relaterade till de fyra ansvarsområdena ökar under konjunkturnedgången.  

Inom bankbranschen har ett tydligt mönster påvisats i lågkonjunktur där aktieägare tilldelats 

mindre utdelning samtidigt som rapporteringen av det sociala ansvaret intensifierats, vilket 

tyder på att bankerna strävar efter att upprätthålla det sociala kontraktet som en följd av 

kritiken för finanskrisen. När konjunkturen sedan vänder uppåt fortsätter en ökad rapportering 

av samtliga ansvarsområden samtidigt som utdelningar till aktieägare ökar. Detta indikerar att 

balansgången mellan olika intressenters krav inte gör sig gällande, främst under en 

högkonjunktur. Studien visar på att bankerna således inte sitter på dubbla stolar. Detta 

indikerar även på att CSR-rapportering inte ses som en kostnad utan det ligger i företagens 

långsiktiga intresse att agera ansvarsfullt samt att ett avståndstagande från det neoklassiska 

synsättet kan skönjas.  

Det etiska och filantropiska ansvaret har fått störst utrymme under den inledande 

konjunkturnedgången i förhållande till övriga ansvarsområden. Det stora utrymmet för dessa 

begrepp är genomgående under konjunkturcykeln, vilket kan bero på att industrin sedan 

tidigare blivit kritiserade för sin miljöpåverkan. I högkonjunktur syns ett tydligt mönster där 

prioritering läggs kring aktieägare i form av utdelning medan övriga ansvarsområden och dess 

intressenter saknar konsekvent mönster. Således kan ett ambivalent förhållande till det 

neoklassiska synsättet skönjas medan en balansgång inte går att belägga.   

6.1 Förslag på vidare forskning  

Vår studie har behandlat hur CSR-rapportering förändras under en konjunkturcykel. Ett 

förslag till vidare forskning kan behandla hur CSR i allmänhet, exempelvis utgifter kopplade 

till CSR så som CSR-projekt, förändras för att se om olika perioder i konjunkturen har någon 

påverkan. Vidare förslag är att studera ett representativt antal företag inom samma bransch för 

att på så vis kunna dra generella slutsatser för branschen som helhet.  
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Ansvar 

 

Intressent 

 

Sökord engelska 

 

Filantropiskt 

 

Society/ Community, 

NGO/Nonprofit 

Local, Commitment, Charit, 

Contribution 

Etiskt 

 

Consumer/ customer, Society 

/ Community, Employee 

Environment, Energy 

Emission, Gender/equal, 

Human rights, Sustain, Ethic 

Juridiskt 

 

Employee , Consumer/ 

customer, Government / 

Authority 

Safety, Product liability, 

corruption, Crime, Health, 

Work environment 

Ekonomiskt 

 

Shareholder, Employee Salary/Wage, Benefit, 

Investment, Dividend 

 

Tabell 3.1 Ordsökningstabell Engelska 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atlas Copco 3 3 3 4 5 5,5 5,5 

Sandvik 4 3,15 1 3 3,25 3,5 3,5 

Trelleborg 6,5 0 0,5 1,75 2,5 3 3,25 

Swedbank 9 0 0 2,1 5,3 9,9 10,1 

Nordea* 4,7 2,17 2,42 2,6 2,32 2,93 3,84 

Handelsbanken 8,5 7 8 9 9,75 10,75 11,5 
 

Tabell 4.15 Aktieutdelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nordeas aktieutdelning har omvandlats från Euro av banken själv 
 


