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Titel: Samhällsansvar eller vinstorientering? - En innehållsanalys av CSR-diskurs i års-

redovisningar för svenska börsnoterade bolag från två branscher 

 

Bakgrund: Vinster i välfärden är ett ämne som tagit stort utrymme på 2010-talet inom 

den svenska politiska- och samhälleliga debatten. Med tanke på att CSR-rapportering 

skiljer sig åt mellan branscher, samt att legitimitetsteorin är en av de mest framträdande 

teorierna på området, undrar vi hur bolag inom välfärdssektorn rapporterar om socialt 

ansvarstagande. Eftersom välfärdsbolagen är flitigt omdiskuterade och ständigt i ramp-

ljuset är det av största vikt att dessa företag uppfattas som legitima av samhället. Ett sätt 

att uppnå denna legitimitet är att strategiskt använda årsredovisningen. Vi är därför in-

tresserade av att undersöka huruvida det går att urskilja en kvalitativ legitimeringsstra-

tegi som omfattar samhällsvärden i välfärdsbolagens CSR-rapportering och jämföra 

denna med finanssektorn. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för CSR-diskursen i olika 

branscher. Genom en kvalitativ innehållsanalys av CSR- och frivillig redovisning i års-

redovisningar för välfärdsbolag respektive storbanker ämnar vi undersöka huruvida det 

går att finna branschspecifika skillnader i rapporteringen av socialt ansvar. Vidare avser 

vi studera om dessa branschspecifika skillnader grundar sig i olika kvalitativa legitime-

ringsstrategier. 

 

Metod: Studien har en abduktiv forskningsansats där den teoretiska grunden, vilken 

förväntas förklara branschspecifika kvalitativa legitimeringsstrategier, utgår från legiti-

mitetsteori, intressentteori, institutionell teori, aktieägarvärde samt signaleringsteori. 

Den kvalitativa forskningsansatsen bygger på svenska årsredovisningar från 6 börsnote-

rade välfärdsbolag och de 4 storbankerna från 2015/2016. 

 

Resultat och slutsats: Studien har funnit branschspecifika skillnader i rapporterings-

diskursen för CSR som grundar sig i olika kvalitativa legitimieringsstrategier. Resulta-

ten antyder att vissa aktörer, relationer, drivkrafter och intressen är centrala för de olika 

branscherna. Detta resultat bidrar till litteraturen och förstärker insikten om att CSR 

påverkas av branschtillhörighet.  

 

Nyckelord: Aktieägarvärde, Bank, Bransch, CSR, Kvalitativ innehållsanalys,  Legitimi-

tet, Socialt ansvarstagande, Vinstorientering, Välfärdsbolag  
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Title: Social responsibility or profit orientation? - A content analysis of CSR discourse 

in annual reports for Swedish listed companies from two industries 

 

Background: Profits in welfare sector are a topic that has taken a lot of space in the 

2010s in the Swedish political and social debate. Given that CSR disclosures differs 

between industries, and that legitimacy theory is one of the most prominent theories in 

the field, we wonder how companies in the welfare sector report about social responsi-

bility. Since welfare companies are diligently discussed and constantly in the spotlight, 

it is crucial that these companies are perceived as legitimate by society. One way to 

achieve this legitimacy is to strategically use the annual report. We are, therefore, inter-

ested in investigating whether it is possible to distinguish a qualitative legitimacy strat-

egy that includes social values in social welfare companies CSR disclosure and compar-

ing it with the financial sector. 

 

Purpose: The purpose of the study is to create an understanding of the CSR discourse 

in different industries. Through a qualitative content analysis of the CSR and voluntary 

reporting in the annual reports for welfare companies and major banks, we intend to 

investigate whether industry-specific differences can be found in the reporting of social 

responsibility. Through comparisons between welfare companies and major banks, we 

intend to study whether these industry-specific differences are based on different quali-

tative legitimization strategies. 

 

Method: The study has an abductive research approach in which the theoretical basis, 

which is expected to explain industry-specific qualitative legitimization strategies, is 

based on legitimacy theory, interest theory, institutional theory, shareholder value and 

signaling theory. The qualitative research approach is based on Swedish annual reports 

from six listed welfare companies and the four major banks from 2015/2016. 

 

Result and conclusion: The study has found industry-specific differences in CSR re-

porting discourse based on different qualitative legitimization strategies. The results 

indicate that certain actors, relationships, driving forces and interests are central to the 

various industries. This result contributes to the literature and reinforces the insight that 

CSR is influenced by industry affiliation. 

 

Keyword: Bank, CSR, Industry, Legitimacy, Profit orientation, Qualitative content 

analysis, Shareholder value, Social responsibility, Welfare companies 
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1 Inledning 

Inledningskapitlet startar med en bakgrund över redovisningens syfte och utvecklingen av 

frivillig redovisning och Corporate Social Responsibility (CSR).  Kapitlet fortskrider med 

problematiseringen som lägger grunden för studien genom att diskutera CSR-begreppet, dess 

förklaringsvariabler och studiens undersökningsområde. Framställningen mynnar ut i en 

problemformulering och ett syfte. Inledningskapitlet avslutas med att beskriva studiens av-

gränsningar, teoretiska och praktiska bidrag samt disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Dagens årsredovisningar innehåller generellt sett betydligt mer information än vad som krävs 

enligt lag. Av Årsredovisningslagens (ÅRL) 2 kap. 1§ (SFS 1995:1554) kan utläsas att en 

årsredovisning skall bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltnings-

berättelse. I årsredovisningen för ett större företag ska det även ingå en kassaflödesanalys. 

 

Enligt Skatteverket (2016) är syftet med den externa redovisningen att förmedla information 

om företagets ekonomiska ställning till diverse användare, först och främst till de utanför bo-

laget. Tanken är att redovisningen ska ge en så rättvisande bild av företagets resultat och 

ställning som möjligt och samtidigt möjliggöra en bedömning av företagets förväntade ut-

veckling (Cooke, 1989; Smith, Brännström och Jansson, 2015). Neu, Warsame och Pedwell 

(1998) lyfter fram att årsredovisningen kan ses som den primära informationskällan för di-

verse investerare, kreditgivare, anställda, miljögrupper samt staten. Redovisningen skall även 

vara ett underlag för beslut, kontroller av diverse slag samt för att kunna genomföra uppfölj-

ningar (Skatteverket, 2016). 

 

På grund av årsredovisningens karaktär av ett masskommunikationsmedium (Parker, 1982) 

samt breda täckning och tillgänglighet (Hooks, Coy & Davey, 2002) utgör dokumentet den 

mest omfattande företagsrapporten för den breda publiken av externa intressenter (Marston & 

Shrives, 1991). Viktiga intressenter som investerare och finansmarknader har dock framfört 

sitt missnöje med kvaliteten och effektiviteten av den obligatoriska finansiella rapporteringen. 

Dessa intressenter har ställt krav på företag att frivilligt utöka den obligatoriska redovisningen 

för att införliva mer av långsiktiga strategier och åtaganden. En bidragande orsak till detta 
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missnöje är att traditionellt sett har aktieägarmodellen gjort att företag offrat de långsiktiga 

vinsterna till förmån för de kortsiktiga vinsterna för att på så sätt maximera aktieägarvärdet 

(Lazonick & O’Sullivan, 2000; van der Zwan, 2014). Genom framväxten av intressentper-

spektivet har företagsledningen fått insikt om värdet av att tillfredsställa samtliga viktiga in-

tressenters krav på information, inte bara aktieägarnas. Missnöjet med den obligatoriska fi-

nansiella rapporteringen och framväxten av intressentperspektivet har således ökat kraven på 

förbättrad rapportering (Boesso & Kumar, 2007; Stout, 2012; Weinstein, 2013). 

 

Med tiden har den frivilliga redovisningen i årsredovisningarna blivit allt mer betydande och 

har fått en ökad uppmärksamhet av redovisningsforskare (Meek, Robert & Gray, 1995; Dee-

gan, 2002). Men vad innebär egentligen frivillig redovisning? Cooke (1989), Dawkins och 

Fraas (2013) samt Meek et al (1995)  definierar frivillig redovisning som den information som 

inte föreskrivs av lagar, regler och rekommendationer. Frivillig redovisning representerar fö-

retagsledningars fria val att tillhandahålla redovisning och annan information som är relevant 

för företagets intressenter i deras beslutsbehov (Dawkins & Fraas, 2013; Meek et al, 1995). 

Förstående motiv för frivillig redovisning har visat sig vara en av de frågor som attraherar 

betydande forskningsuppmärksamhet, och viljan att legitimera en organisations verksamhet 

visar sig i sin tur vara ett av de många möjliga motiven för frivillig redovisning (Dawkins & 

Fraas, 2013; Deegan, 2002). 

 

Företag har incitament att avge frivillig information. Företag konkurrerar med varandra på 

kapitalmarknaderna om de typer av värdepapper och villkor som erbjuds och på den förvän-

tade avkastningen som lovas. Det finns också en osäkerhet om kvaliteten hos företag och de-

ras värdepapper. Investerare kräver information för att bedöma säkerheten i nuvarande och 

framtida kassaflöden så att de kan värdera företag och göra investeringsbeslut. Företag möter 

denna efterfrågan, delvis, genom att tillhandahålla frivillig redovisning, vilket gör det möjligt 

för företag att anskaffa kapital till bästa möjliga villkor (Choi, 1973; Meek et al, 1995; Spero , 

1979, se Cooke, 1989 s.177). Dawkins och Fraas (2013) menar att det finns tre grundläggande 

skäl för företag att avge ökad information. För det första är det nödvändigt att genom inform-

ationen upprätthålla legitimiteten hos institutionella aktörer. För det andra, genom redovis-

ning, får intressenter ett extra mått av ansvarstagande i agent-principal relationen. För det 

tredje är redovisningen en återspegling av värderingar och prioriteringar. 
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En komponent av frivillig redovisning som blivit institutionaliserad under senare år, till och 

med lagstadgad för särskilda bolag sedan 1 december 2016, är CSR-rapporten. Denna håll-

barhetslag omfattar dock endast företag som de senaste två räkenskapsåren uppfyllt mer än ett 

av villkoren för ”stora företag” (Riksdagen, 2016). Angelägenheter kring företags sociala och 

miljömässiga ansvar, Corporate Social Responsibility (CSR), har växt signifikant under de 

senaste årtiondena (Campbell, 2007; Carroll & Shabana, 2010). Trots att det har skett mycket 

forskning inom området har det dock ägnats relativt lite uppmärksamhet angående varför, 

eller varför inte, företag agerar ansvarsfullt. Det mesta av den teoretiska forskningen har foku-

serat på kopplingen mellan CSR och företagens finansiella resultat (Campbell, 2007; Carroll 

& Shabana, 2010; Jackson & Aspotolakou, 2010). Företagsstrategier beträffande CSR är ett 

mindre undersökt område, framför allt med hänsyn till de relativt sett nyuppkomna välfärds-

bolagen. 

 

De börsnoterade välfärdsbolagen befinner sig i en prekär situation. Samtidigt som kärnverk-

samheten består av socialt ansvarstagande så ska bolagen generera vinst till aktieägarna. Om 

dessa vinster ska få delas ut eller inte är ett ämnesområde som fått stort utrymme under 2010-

talet (Lönegård, 2017; Mellgren, 2009; Svensson & Suhonen, 2017). Välfärdsbolagen tillhör 

en bransch som inte tidigare har studerats och med hänsyn till att CSR- och frivillig redovis-

ning påverkas av branschtillhörighet utgör denna sektor ett intressant undersökningsobjekt 

(Boesso & Kumar, 2007; Broberg, Tagesson & Collin, 2010; Gamerschlag, Möller & Ver-

beeten, 2011; Meek et al, 1995; Reverte, 2009). Hur påverkas CSR- och frivillig redovisning-

en när ett bolag har socialt ansvarstagande som kärnverksamhet? Hur påverkas välfärdsbola-

gens rapportering av debatten om vinster i välfärden? Ställer den politiska och samhälleliga 

debatten särskilda krav på ansvarsfullt beteende från välfärdsbolagen? På vilket sätt skiljer sig 

denna rapportering från en mer vinstdrivande bransch som finanssektorn? Går det att urskilja 

olika kvalitativa legitimeringsstrategier för respektive bransch? Hur branscherna rapporterar 

CSR, vilken diskurs och bakomliggande strukturer som kommuniceras är ett informationsgap 

som vi genom denna studie ämnar fylla. 
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1.2 Problematisering 

 

Företagsskandaler under de senaste 20 åren, såsom Deepwater Horizon-katastrofen och 

Volkswagens utsläppsmanipulation, har gett upphov till diskussioner om företags sociala an-

svar (Kolk, 2003; Lock & Seele, 2016). Företags sociala ansvar har blivit en global trend som 

involverar företag, stater, internationella organisationer och det civila samhällets organisat-

ioner (de Geer, Borglund & Frostenson, 2009; Jose & Lee, 2007, Kolk, 2003; Sahlin-

Andersson, 2006; Weber & Marley, 2010). Det är dock långt ifrån klart vad CSR-trenden 

egentligen är, varifrån den kommer, vart den är på väg och vilka de ledande aktörerna är. Om 

man ser CSR som en social rörelse, måste man fråga: en rörelse av vad och för vem (Sahlin-

Andersson, 2006)? 

 

CSR är ett omtvistat begrepp som betraktas och värderas olika och har relativt vida tillämp-

ningsområden. CSR är ett samlingsnamn som överlappar med vissa, och är synonymt med 

andra, föreställningar om relationen mellan företaget och samhället (Matten & Moon, 2008). 

Beroende på situation och människor så väljer man att definiera CSR olika, vilket gör att CSR 

får olika betydelser i olika sammanhang (Campbell, 2007; de Geer et al, 2009; Jackson & 

Apostolakou, 2010; Matten & Moon, 2008; Sahlin-Andersson, 2006). Därför måste man vara 

aktsam och försiktig när det kommer till hur man definierar och tillämpar CSR (Campbell, 

2007). 

 

Europeiska kommissionen (2017) definierar CSR som “the responsibility of enterprises for 

their impact on society”. CSR innebär att företag frivilligt införlivar social och miljömässig 

hänsyn i sin verksamhet för att bidra till en hållbar utveckling, något som kommissionen anser 

inte enbart är viktigt för företag utan för hela EU:s ekonomi. Europeiska kommissionens prin-

ciper för CSR baseras bland annat på FN:s Global Compact och OECD:s rekommendationer 

(2017). CSR omfattar företagens hantering av bland annat mänskliga rättigheter i arbetslivet, 

exempelvis genom motarbetande av barnarbete, samt miljöhänsyn i form av att skydda miljön 

och folkhälsan. Riktlinjerna för multinationella företag omfattar även hantering av korruption 

och bestickning samt främjande av konsumentskydd och öppenhet (Europeiska kommission-

en, 2017; OECD, u.å.). 
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Sahlin-Andersson (2006) beskriver CSR-trenden på tre sätt: som ett regelverk som ställer nya 

krav på företagen; som en mobilisering av företagens aktörer att bistå med utvecklingsstöd till 

stater; och som en företagsledningstrend. Var och en av dessa sätt antyder att vissa aktörer, 

relationer, drivkrafter och intressen är centrala. En analys visar att ingen av dessa trender ver-

kar vara mer korrekt än de andra: snarare att rörelsen innefattar en samling av olika intressen, 

aktörer, ursprung och banor. Dessa multipla identiteter kan delvis beskriva CSR-

utvecklingens framgång, men kan lika väl beskriva dess oenighet, bräcklighet och flytande 

tillstånd. Olika aktörer har ett starkt intresse av att forma CSR på ett visst sätt, vilket skapar en 

särskild betydelse och riktning som inte nödvändigtvis återspeglar verkligheten och praxisen. 

Samhällsorganisationer, statliga organisationer och företagen själva är exempel på aktörer 

som har starka incitament att forma CSR efter sina respektive världsbilder (de Geer et al, 

2009; Sahlin-Andersson, 2006). 

 

Adam Smith (1776, s.152) hävdade: "People of the same trade seldom meet together, even for 

merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in 

some contrivance to raise prices". I stället för att göra antagandet att företagaren har en benä-

genhet att vara socialt ansvarstagande och altruistisk så tar Adam Smith sin utgångspunkt i att 

företagaren av naturen är girig, egennyttig, och inte alls bryr sig om samhällets välfärd. Mil-

ton Friedman (1962) argumenterar, i samma anda som Adam Smith, hur det i en fri mark-

nadsekonomi, endast finns ett socialt ansvar för företag, nämligen att använda sina resurser 

och delta i aktiviteter som syftar till att öka sina vinster så länge bolaget håller sig inom spe-

lets regler. Att ha något annat mål är en fundamentalt omstörtande lära (1962). 

 

Om existensberättigandet för företag är att maximera vinsten och aktieägarvärdet, är det 

självklart att företag kommer att göra vad som krävs för att uppnå detta mål, kanske även om 

det inkluderar ett agerande på ett socialt oansvarigt sätt, om företaget tror att de kan komma 

undan med det (Campbell, 2007; Friedman 1962). Campbell (2007) hävdar dock att i själva 

verket så agerar inte många företag oansvarigt. Vissa företag anstränger sig för att göra precis 

”tvärtom”, genom att ge till välgörenhet, stödja samhällsaktiviteter, behandla sina anställda 

och kunder väl och i allmänhet upprätthålla normer för ärlighet och integritet. Organisationer 

har kommit att inse att uppfylla intressenternas förväntningar är en nödvändig förutsättning 

för hållbar utveckling och för behovet av att uppnå övergripande strategiska affärsmål. Samti-

digt som maximering av aktieägarvärdet fortsätter att vara av stor vikt, kommer företagen inte 
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att kunna göra det på lång sikt om de inte uppfyller andra viktiga intressenters intressen (Bal-

lou, Heitger & Landes, 2006). 

 

Vinster i välfärden är ett ämne som tagit stort utrymme på 2010-talet inom den svenska poli-

tiska- och samhälleliga debatten (Lönegård, 2017; Mellgren, 2009; Svensson & Suhonen, 

2017). Debatten handlar om att vinstuttag till aktieägare bör förhindras eller begränsas för 

företag vars verksamhet finansieras med skattemedel. Dessa företag som verkar inom vissa 

privatiserade branscher där offentlig sektor tidigare har haft monopol. Det kan till exempel 

gälla vård- och omsorgsföretag samt friskolor som tillhandahålls av vinstdrivande organisat-

ioner. Exempel på välfärdsbolag är Attendo, Capio och AcadeMedia samt Internationella 

Engelska Skolan. Ett aktuellt exempel på debatten är Ilmar Reepalus så kallade “Välfärdsut-

redning” som föreslår vinsttak för företag i välfärdsbranschen. Motståndare till begränsningen 

av välfärdsvinsterna föreslår istället att kvalitetskrav bör ställas på den vård, omsorg och 

undervisning som bolagen levererar. Tillsynsmyndigheter bör dessutom göra regelbundna 

kontroller och kunna besluta om förstatligande av verksamheter som inte uppfyller kraven 

(Lönegård, 2017; Välfärdsutredningen, 2016). 

 

Om ett börsnoterat välfärdsbolag, vars kärnverksamhet är socialt ansvar, inte får maximera 

vinsten samt aktieägarvärdet kan man ifrågasätta detta bolags existensberättigande på börsen. 

Hela tankesättet kring att börsnotera sig är att få in externt kapital för att i gengäld “maxi-

mera” aktieägarvärdet (Lazonick & O’Sullivan, 2000). Det finns en inneboende konflikt mel-

lan vinstmaximering samt aktieägarvärdet och socialt ansvarstagande där välfärdsbolagen 

hamnar i en teoretiskt intressant position. Samtidigt gjorde de fyra storbankerna (Handelsban-

ken, Nordea, SEB och Swedbank) en vinst år 2016 på 92 miljarder kronor (Ohlin & Sund-

berg, 2017). Följaktligen tillhör storbankerna i jämförelse med välfärdsbolagen en bransch 

som representerar en mer vinstorienterad strategi. Välfärdsbolagen och storbankerna har i 

grunden motsatta verksamheter, men existerar och agerar inom samma samhälle med tillhö-

rande normer. Välfärdsbolagen måste berättiga sin existens på börsen och bankerna måste 

uppfylla det sociala kontraktet med samhället för att legitimera sin verksamhet. Häri ligger en 

konflikt och ett dilemma som vi är intresserade av att studera. 

 

Gränsen mellan ekonomi och politik har alltid varit otydlig och skiftande och företag har un-

der en mycket lång tid spelat en politisk roll (Djelic & Etchanchu, 2015). Denna gräns blir i 
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vårt fall ännu diffusare då vinster i välfärden och företagens ansvarstagande är ett omdiskute-

rat ämne. Därför menar Djelic och Etchanchu (2015) att Friedmans “nollhypotes”, med en 

tydlig åtskillnad mellan företagande och statligt ansvar, är långt från att beskriva sakernas 

naturliga tillstånd, utan speglar i själva verket ett singulärt och begränsat perspektiv - djupt 

förankrat i den nyliberala ideologin. Friedmans “nollhypotes” och tillika specifika ideologiska 

ram hade fem huvuddimensioner: maximering av den individuella förmögenheten är källan 

till kollektiv välfärd; företagen tillhör, och bör således tjäna, sina ägare/aktieägare; näringsliv 

och politik har olika logik - de två bör hållas så separat som möjligt; och den politiska sfären 

bör bara ha en stödjande och minimal roll. 

 

Stora företag är föremål för påtryckningar från både allmänheten och statliga tillsynsmyndig-

heter i synnerhet (Abbott & Monsen,1979). Allt eftersom företag har kommit under press från 

allmänheten och staten, har kritikområden fått ännu större behandling i årsredovisningarna. 

Företag strävar nämligen efter att leva upp till det sociala kontraktet för att skapa, samt återfå, 

legitimitet i samhället (Dawkins & Fraas, 2013; Deegan, 2002; Deegan & Unerman, 2011; 

Jackson & Apostolakou, 2010; O’Donovan, 2002). För att uppnå legitimitet, måste CSR 

också återspegla affärspraxisen. Förhållandet mellan ord och handling är avgörande för CSR 

(Lock & Seele, 2016). 

 

Tengblad och Ohlsson (2010) visar att diskursen om CSR i företagens årsredovisningar, i 

bland annat Sverige, har ändrats från en nationell och kommunitär syn på socialt ansvar till en 

internationell och individualistisk syn. Från ett nationellt affärssystem - där CSR förmedlas av 

staten och i förhandlingar med organiserade intressenter - till en situation där CSR definieras 

mer ensidigt av globaliserade företag. De betonar dock att denna framväxt av mer explicit 

CSR inte nödvändigtvis innebär att svenskt socialt ansvarstagande blir mer ambitiöst eller 

viktigt; snarare att det finns en förskjutning av fokus på hur sådana CSR-metoder är inramade 

och rapporterade (2010). 

 

Medan många amerikanska företag har både tillskrivits, och varit redo att hävda, socialt an-

svar, har detta inte varit så vanligt på andra håll i världen (Matten & Moon, 2008). Matten och 

Moon observerar att företag på andra håll i världen först nyligen börjat anamma CSR:s språk 

och praxis - särskilt i Europa. Svaren på dessa observationer är institutionella skillnader. I 

över ett århundrade var det explicita ansvaret för amerikanska företag socialt inbäddat. Den 
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europeiska ansvarsstilen är mer associerad med implicit CSR. Den nyligen antagna explicita 

CSR bland europeiska multinationella företag är relaterad till den bredare nationella och 

överstatliga europeiska institutionella omorganiseringen, vilket ger incitament att anta led-

ningslösningar på företagsnivå (Matten & Moon, 2008). 

 

Företag är mer benägna att agera på ett socialt ansvarsfullt sätt ju mer de möter stark statlig 

reglering, kollektiv industriell självreglering, icke-statliga organisationer och andra oberoende 

organisationer som övervakar dem samt en normativ institutionell miljö som uppmuntrar so-

cialt ansvarsfullt beteende. Företagskulturer, samhällets förväntningar på företagsledare, hi-

storiska traditioner och ekonomiska motiv påverkar också (Black, 2001; Campbell, 2007; 

Tengblad & Ohlsson, 2010). CSR-metoder är mer sannolika att godtas och träda i kraft när de 

är en naturlig del av institutionernas kultur. Institutionaliserade regler och överenskommelser 

kan hjälpa företag att rama in, kommunicera och övervaka dessa CSR-metoder på socialt ac-

cepterade sätt (Jackson & Apostolakou, 2010). 

 

De ekonomiska förhållandena i ett företag påverkar också sannolikheten för att företag kom-

mer att agera på ett socialt ansvarsfullt sätt. Sannolikheten minskar i företag med svaga finan-

siella resultat och en bristfällig ekonomi, medan graden av konkurrens har en mer komplex 

och krökt effekt, där måttliga nivåer av konkurrens tenderar att framkalla mer socialt ansvars-

fullt beteende (Campbell, 2007). Att vara socialt engagerad verkar dock inte öka investerarnas 

totala avkastning. Inte heller verkar det som att vara socialt engagerade är dysfunktionellt för 

investeraren. Kanske är det det senare konstaterandet som har större betydelse för beslutsfat-

tande, i synnerhet med hänsyn till politiska och sociala påtryckningar (Abbott & Monsen, 

1979). 

 

CSR- och frivillig redovisning påverkas av branschtillhörighet, ägarstruktur samt företagsstor-

lek (Boesso & Kumar, 2007; Broberg, Tagesson & Collin, 2010; Gamerschlag, Möller & 

Verbeeten, 2011; Meek et al, 1995; Reverte, 2009) Även mediaexponering är en faktor som 

påverkar denna typ av redovisning (Reverte, 2009). I Sverige har vinsterna i välfärdsbolagen 

under lång tid varit livligt diskuterade i media och i samhället i stort (Lönegård, 2017; Mell-

gren, 2009; Svensson & Suhonen, 2017). Med tanke på att CSR- och frivillig redovisning 

skiljer sig åt mellan branscher, samt att legitimitetsteorin är en av de mest framträdande teori-

erna på området, undrar vi hur bolag inom välfärdssektorn rapporterar om CSR. Eftersom 
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välfärdsbolagen är flitigt omdiskuterade och ständigt i rampljuset är det av största vikt att 

dessa företag uppfattas som legitima av samhället. Ett sätt att uppnå denna legitimitet är att 

strategiskt använda årsredovisningen. Vi är därför intresserade av att undersöka huruvida det 

går att urskilja en tydlig kvalitativ legitimeringsstrategi och tillhörande diskurs som omfattar 

samhällsvärden i välfärdsbolagens CSR- och frivilliga redovisning. Kan det vara så att väl-

färdsbolag, i vårt fall företag som tillhör “vård & omsorgsbranschen” samt utbildningssektorn 

under “allmänna tjänster” enligt databasen “Holdings”, använder sig av CSR- och frivillig 

redovisning på ett annat sätt jämfört med vinstorienterade finansbolag som storbankerna? 

 

Då tidigare forskning inte har undersökt legitimeringsstrategi och CSR-diskurs hos företag 

inom välfärdsbranschen och jämfört dessa med storbankerna från finansbranschen anser vi att 

det finns ett kunskapsgap som är värt att undersöka. Hur branscherna rapporterar om CSR, 

vilken diskurs och bakomliggande strukturer som kommuniceras är ett informationsgap som 

vi genom denna studie ämnar fylla. Går det att finna en branschspecifik legitimeringsstrategi 

och diskurs i branschernas respektive årsredovisningar? Genom att djupdyka och undersöka 

ett par företag från dessa två branscher ämnar vi studera detta. 

 

1.3 Problemformulering 

 

 Hur rapporterar välfärdsbolagen respektive storbankerna sitt CSR-engagemang? 

 Existerar det branschspecifika skillnader i rapporteringen av CSR? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för CSR-diskursen i olika branscher. Genom 

en kvalitativ innehållsanalys av CSR- och frivillig redovisning i årsredovisningar för väl-

färdsbolag respektive storbanker ämnar vi undersöka huruvida det går att finna branschspeci-

fika skillnader i rapporteringen av socialt ansvar. Vidare avser vi studera om dessa bransch-

specifika skillnader grundar sig i olika kvalitativa legitimeringsstrategier. 
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1.5 Avgränsningar 

 

Tidskrävande kvalitativa innehållsanalyser har gjort att vi valt att begränsa oss till två 

branscher och få bolag. I valet av branscher och bolag har vi avgränsat oss till välfärd respek-

tive finans, då dessa intuitivt utgör varandras motpoler. Detta val har gjorts i syftet att finna 

branschspecifika skillnader angående företags kommunikation till sina respektive intressenter. 

I valet av företagskommunikation har vi avgränsat oss till CSR- och frivillig redovisning i 

företagens årsredovisningar då den årliga rapporten är det mest omfattande masskommunikat-

ionsmedium tillgängligt för allmänheten (Marston & Shrives, 1991; Parker, 1982). Trots att 

den årliga rapporten inte är den enda källan till information om resultatet för ett företag, anses 

den vara en inflytelserik källa på grund av dess breda täckning och tillgänglighet (Hooks, Coy 

& Davey, 2002). 

 

Värt att nämna är att storbankerna har fristående CSR-rapporter som släpps på årlig basis i 

samband med publiceringen av årsredovisningarna samt redovisar enligt GRI. Välfärdsbola-

gen gör varken eller, varför det inte är möjligt eller relevant att jämföra själva CSR-arbetet 

mellan branscherna. Samtliga storbanker tillhör de tio största bolagen, enligt börsvärde, på 

large cap.  Att jämföra CSR-arbetet, genom GRI-redovisningen eller genom att räkna sidor, 

meningar och ord i årsredovisningar och/eller CSR-rapporter, genererar ingen rättvisande bild 

eftersom bankerna har helt andra resurser för att redovisa CSR. Detta innebär att en kvantita-

tiv forskningsmetod inte är applicerbar. CSR är som sagt mycket kostsamt för företag och 

välfärdsbolagen har konsekvent inte råd att upprätta någon fristående CSR-rapport eller GRI-

redovisning. 

 

1.6 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

 

Syftet med uppsatsen är, som tidigare nämnts, att skapa en förståelse för CSR-diskursen i väl-

färdsbolag respektive storbanker. Genom kvalitativ innehållsanalys ämnar vi undersöka 

huruvida det går att finna branschspecifika legitimeringsstrategier i rapporteringen av socialt 

ansvar. Den jämförande aspekten av studien ämnar undersöka om företag från olika branscher 

med olika intressenter rapporterar på skilda sätt. Om det går att finna branschspecifika skill-

nader i rapporteringsdiskursen är studien applicerbar på ett bredare plan och inte begränsad 
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till enbart välfärdsbolag och storbanker. Detta möjliggör framtida forskning som behandlar 

bransch och företagsspecifika förutsättningar för rapportering av socialt ansvar. Uppsatsen 

bidrar praktiskt med insikt i hur man kan tolka och förstå årsredovisningar. 

 

1.7 Disposition 

 

Kapitel 1 - Inledning 

Inledningskapitlet startade med en bakgrund över redovisningens syfte och utvecklingen av 

frivillig redovisning och Corporate Social Responsibility (CSR).  Kapitlet fortskred med pro-

blematiseringen som lade grunden för studien genom att diskutera CSR-begreppet, dess för-

klaringsvariabler och studiens undersökningsområde. Framställningen mynnade ut i en pro-

blemformulering och ett syfte. Inledningskapitlet avslutades med att beskriva studiens av-

gränsningar, teoretiska och praktiska bidrag samt disposition. 

 

Kapitel 2 - Teoretisk metod 

I kapitlet presenteras de teorival och teorisamband som studien baseras på. Sedan introduceras 

och diskuteras den abduktiva forskningsansats som valts. I samband med den abduktiva 

forskningsansatsen motiveras studiens teoretiska analysmodell. Kapitlet avslutas med en käll-

kritisk diskussion samt etiska överväganden.  

 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Kapitlet inleds med en framställ-

ning om varför samt hur ett företag kan applicera CSR. Vidare väljer vi att dela upp teorierna 

i två kategorier som grundar sig på olika företagsstrategier. Den ena kategorin, “det ansvars-

fulla företaget”, bestående av legitimitetsteori, intressentteori samt institutionell teori repre-

senterar en strategi som premierar ansvarsfullhet. Den andra kategorin, “det rationella företa-

get”, bestående av aktieägarvärde och signaleringsteori, representerar en strategi inriktad på 

effektivitet. 

 

Kapitel 4 - Empirisk metod 

Syftet med detta kapitel är tredelat: för det första att ge en överblick över begrepp av bety-

delse i samband med kvalitativ innehållsanalys; för det andra att illustrera användningen av 
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begrepp relaterade till forskningsproceduren; och för det tredje att ta itu med åtgärder för att 

uppnå tillförlitlighet. 

 

Kapitel 5 - Empiri och Analys 

I detta kapitel presenteras studiens empiri och analys. Kapitlets upplägg organiseras efter de 

ämnesområden som uppdagats i årsredovisningarna och sedan diskuteras dessa utifrån det 

manifesta- och latenta innehållet. Empiri och analys framställs tillsammans eftersom det är det 

enda naturliga alternativet vid en kvalitativ innehållsanalys av detta slag. Analysen kan inte 

enkelt skiljas från empirin utan de två är beroende av varandra. 

 

Kapitel 6 - Slutsatser och implikationer 

I studiens avslutande kapitel presenteras de slutsater som kan härledas från den empiriska 

analysen samt de teoretiska och praktiska implikationerna av undersökningen. Kapitlet fort-

skrider med en framställning av de begränsningar som präglat studien samt förslag till fram-

tida forskning 
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2 Teoretisk metod 

I kapitlet presenteras de teorival och teorisamband som studien baseras på. Sedan introduce-

ras och diskuteras den abduktiva forskningsansats som valts. I samband med den abduktiva 

forskningsansatsen motiveras studiens teoretiska analysmodell. Kapitlet avslutas med en käll-

kritisk diskussion samt etiska överväganden. 

 

2.1 Teorival och teorisamband 

 

Hur välfärdsbolag använder sin CSR- och frivillig redovisning är ett outforskat område. Tidi-

gare studier har fokuserat mer på att se CSR som ett långsiktigt värdeskapande eller ett sätt att 

uppnå olika fördelar för företag (Carroll & Shabana, 2010; McWilliams & Siegel, 2001; 

Moon, 2007). Eftersom det inte existerar någon tidigare företagsekonomisk studie av väl-

färdsbolagen innebär det att ett teoretiskt bidrag till den frivilliga redovisningen kan uppnås. 

Detta i form av hur välfärdsbolag använder sin CSR- och frivillig redovisning och den under-

liggande strukturen bakom denna strategi. Vidare ämnar vi jämföra dessa resultat med en 

bransch som intuitivt kan tänkas utgöra en direkt motsats till välfärdsbolagen, nämligen fi-

nansbranschen och storbankerna. 

 

Vi har använt vedertagna redovisningsteorier, vilka inte direkt adresserar och förklarar hur 

välfärdsbolag använder sin CSR- och frivillig redovisning, men som enligt tidigare studier 

kan användas för att förklara ett företags beteende och beslutsfattande avseende CSR (Gal-

lego-Álvarez et al., 2010). Detta innebär att legitimitetsteori, intressentteori, institutionell te-

ori, aktieägarvärde samt signaleringsteori har fått en central roll för studiens teoretiska grund. 

Ovan nämnda teorier kommer således att användas i studien som ett sätt att förklara vilka stra-

tegiska val ett företag tar avseende sin CSR- och frivillig redovisning. 

 

Enligt legitimitetsteorin stipulerar det sociala kontraktet mellan företaget och samhället att 

företag skall ta ett socialt ansvar. Sannolikheten för att detta faktiskt sker ökar då företagen 

vill behålla sin legitimitet. Utifrån ett intressentperspektiv så kan man föra ett liknande reso-

nemang. Ställer intressenterna krav på att bolag skall ta ett socialt ansvar så kommer detta 

troligtvis att ske, för i grund och botten så måste företagen säkerställa resurser. Institutionell 

teori ger en förklaring till hur mekanismer, genom vilka organisationer försöker anpassa upp-
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fattningar om sina metoder och egenskaper med sociala och kulturella värden, blir institution-

aliserade i särskilda organisationer. Mekanismerna skulle kunna vara sådana som föreslagits 

av legitimitets- och intressentteorin, men som också kan tänkas omfatta ett bredare spektrum 

av legitimerande mekanismer. Därför kan man se dessa tre teoretiska perspektiv som kom-

plement till varandra (Deegan & Unerman, 2011). Utifrån ett agentteoretiskt perspektiv an-

vänder företag frivillig redovisning för att minska informationsasymmetrin (Andreia Costa et 

al 2013). Utifrån ett signaleringsteoretiskt perspektiv så kommer företagsledningen alltid att 

lämna information för att säkerställa att företaget inte blir undervärderat. Denna information 

kan leda till konkurrensfördelar (Campbell, Shrives & Bohmbach-Saager, 2001). 

 

Utifrån tidigare resonemang så väljer vi att dela upp teorierna i två kategorier som grundar sig 

på olika företagsstrategier. Den ena kategorin, bestående av legitimitetsteori, intressentteori 

samt institutionell teori, representerar en strategi som premierar ansvarsfullhet och mynnar ut 

i en framställning om “det ansvarsfulla företaget”. Den andra kategorin, bestående av aktieä-

garvärde och signaleringsteori, representerar en strategi inriktad på effektivitet och mynnar ut 

i en framställning om “det rationella företaget”. 

 

2.2 Forskningsansats 

 

Denna studie utgår från en abduktiv forskningsansats där empiri och teori används successivt 

för att skapa förståelse. Anledningen till varför vi valt att utgå från abduktion är att den ger en 

möjlighet att växelvis använda sig av induktion och deduktion, på så sätt blir man inte låst till 

ett visst arbetssätt. Det skapar också en möjlighet för oss att successivt tolka empiri och teori i 

skenet av varandra. Även om abduktion innehåller stora drag av induktion och deduktion så 

måste man vara medveten om att abduktion inte är en mix av dessa (Alvesson & Sköldberg, 

2008). 

 

Alternativt hade vår studie kunnat genomföras enbart med en deduktiv alternativt induktiv 

forskningsansats. Grovt uttryckt skulle man kunna säga att genom en deduktiv forskningsan-

sats så baseras empirin på den teoretiska utgångspunkten. Medan ett induktivt angreppssätt 

innebär att det teoretiska resultatet baseras på en forskningsinsats (Bryman & Bell, 2013). 

Dock hade det inneburit problem för oss i det avseendet att vi låser oss till att enbart utgå från 

ett enda sätt att förhålla oss till teori respektive empiri. Deduktion och induktion framstår i 
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jämförelse med abduktion som mer ensidiga och orealistiska (Alvesson & Sköld, 2008). Detta 

skulle kunna innebära att studien varit tvungen att genomföras på ett annat sätt. Vilket i vår 

mening skulle kunna leda till en missvisande bild över hur välfärdsbolag använder sin CSR- 

och frivilliga redovisning. 

 

En anledning till varför man skulle överväga att utgå från en teoretisk bakgrund, det vill säga 

deduktion, är att det finns teorier som förklarar den frivilliga redovisningens existens och vil-

ken nytta den kan ge. Det skulle dock kunna begränsa vår studie då vi kanske missar andra 

potentiella utgångspunkter. Ett induktivt angreppssätt hade kunnat minimera det deduktiva 

problemet då man skulle ha utgått från själva forskningsinsatsen och inte den teoretiska bak-

grunden. Det hade dock skapat problem då vi mer eller mindre hade ignorerat existerande och 

beprövade teorier. 

 

2.3 Teoretisk analysmodell 

 

På grund av studiens abduktiva forskningsansats har vi inte på deduktiv väg kunnat härleda en 

teoretisk analysmodell. På grund av studiens forskningsmetod, kvalitativ innehållsanalys, och 

fokusering på tolkningar av ord på olika abstraktionsnivåer har vi inte kunnat härleda slutsat-

ser från givna premisser. En analysmodell bestående av förbestämda komponenter hade kun-

nat resultera i en försummelse av väsentliga och betydelsefulla beståndsdelar för den induk-

tiva fasen, varför en rent deduktiv forskningsansats inte var möjlig att applicera. Detta har lett 

till att en deduktiv teoretisk analysmodell uteslutits från studien. På grund av den förkunskap 

som båda forskarna besitter på det företagsekonomiska området och inom CSR så gick det 

inte heller att läsa årsredovisningarna förutsättningslöst, varför en rent induktiv forskningsan-

sats inte heller var möjlig att tillämpa. Förkunskaper som båda forskarna ackumulerat sedan 

tidigare gick inte att förbise. 

 

2.4 Källkritik 

 

Den teoretiska referensramen, i likhet med övriga framställningar, har skapats med grund i 

vetenskapliga artiklar och läroböcker. Förtroendet för dessa källor är starkt eftersom de är 

referentgranskade. Utöver vetenskapliga artiklar och läroböcker har debattartiklar använts för 
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att framställa den politiska och samhälleliga debatten kring välfärdsföretagen. Övriga inter-

netkällor och hemsidor har använts aktsamt, endast för definitioner från överstatliga organi-

sationer respektive inhämtande av företagens årsredovisningar. 

 

2.5 Etiska överväganden 

 

Det finns fyra grundläggande krav på en akademisk uppsats. Dessa krav har som syfte att 

skapa normer för förhållandet mellan forskaren och uppgiftslämnaren. Dock är dessa krav inte 

avsedda att ersätta forskarens egna ansvar. Det grundläggande individskyddskravet kan kon-

kretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen, dessa krav är: informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2013; Vetenskaps-

rådet, 1990). 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagaren om forskningsuppgiftens 

syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att bestämma över sin medverkan. Kra-

vet om konfidentialitet innebär att alla uppgifter gällande deltagarna i undersökningen skall 

ges största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att uppgifterna som samlats in under under-

sökning endast får användas för forskningens ändamål (Bryman & Bell, 2013; Vetenskapsrå-

det, 1990). 

 

Utbildningsrådet har utarbetat Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) och innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor 

och biologiskt material från människor. Den innehåller också bestämmelser om samtycke till 

sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för 

människovärdet vid forskning. 

 

När det gäller etiska överväganden anser vi att vi inte behöver göra några speciella övervä-

ganden utöver de grundläggande krav som ställs på en uppsats. I och med att vi uteslutande 

använder sekundärt material som har publicerats av företagen själva, det vill säga ingen kon-

fidentiell information, så hävdar vi att detta material inte är av känslig karaktär. 
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3  Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Kapitlet inleds med en framställ-

ning om varför samt hur ett företag kan applicera CSR. Vidare väljer vi att dela upp teorierna 

i två kategorier som grundar sig på olika företagsstrategier. Den ena kategorin, “det an-

svarsfulla företaget”, bestående av legitimitetsteori, intressentteori samt institutionell teori 

representerar en strategi som premierar ansvarsfullhet. Den andra kategorin, “det rationella 

företaget”, bestående av aktieägarvärde och signaleringsteori, representerar en strategi in-

riktad på effektivitet. 

 

I den aktuella studien undersöks och jämförs CSR-diskursen för de börsnoterade välfärdsbo-

lagen och de fyra svenska storbankerna. Dessa två skilda branscher använder olika legitime-

ringsstrategier, vilket framkommer senare i studien under “Empiri och Analys”. I skenet av 

vår empiriska undersökning framkommer det att vissa teorier genererar en bättre förståelse för 

de olika legitimeringsstrategierna för de studerade bolagen. Den första legitimeringsstrategin 

benämns “det ansvarsfulla företaget” och utgörs av välfärdsbolagen. “Det ansvarsfulla företa-

get” representerar ett mer explicit socialt ansvarstagande företag och förstås bäst i skenet av 

legitimitetsteori, intressentteori samt institutionell teori. Den andra legitimeringsstrategin be-

nämns “det rationella företaget” och utgörs av storbankerna. Denna legitimeringsstrategi mot-

svaras av ett mer vinstorienterat företag och förstås bäst i skenet av aktieägarvärde samt sig-

naleringsteori. 

 

3.1 Corporate Social Responsibility 

 

Argumenten för CSR börjar vanligtvis med antagandet att det är i företagets långsiktiga egen-

intresse att vara socialt ansvarstagande. Denna uppfattning hävdar att om företaget i framtiden 

vill ha ett hälsosamt klimat att agera i, så måste företaget vidta åtgärder idag för att säkerställa 

dess långsiktiga lönsamhet (Ballou, Heitger & Landes, 2006). Ett andra argument för CSR är 

att det kommer avvärja statlig reglering. Detta är en mycket praktisk anledning, och bygger på 

idén att framtida statliga ingripanden kan förebyggas idag genom affärspolitik med självdisci-

plinerade standarder som uppfyller samhällets förväntningar. Ytterligare en motivering för 

CSR är att det är bättre att agera än att reagera (Carroll & Shabana, 2010). 
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Argumentationen mot CSR börjar generellt med det klassiska ekonomiska argumentet, kraft-

fullast framfört av Milton Friedman (1962, 1970). Friedman ansåg att företagsledningen end-

ast har ett ansvar och det är att maximera vinsten för dess ägare. En andra invändning mot 

CSR är att verksamheten inte är utrustad för att hantera sociala aktiviteter. Företagsledare är 

inriktade på ekonomi och verksamhet och har inte nödvändig kompetens för att fatta socialt 

orienterade beslut (Davis, 1973, se Carroll & Shabana, 2010 s.88). Ytterligare en invändning 

mot CSR är att det förskjuter fokus från företagets kärnverksamhet.  Ett sista argument är att, 

genom att bedriva CSR, så riskerar företag att göra sig mindre konkurrenskraftiga globalt 

(Carroll & Shabana, 2010). 

 

Många företag har redan gjort mycket för att förbättra de sociala och miljömässiga konse-

kvenserna av sin verksamhet, men dessa ansträngningar har inte varit lika produktiva som de 

skulle kunnat vara - av två skäl. För det första ställs företaget mot samhället, när de två tydligt 

är beroende av varandra. För det andra, pressas företag att tänka på socialt ansvar på generiska 

sätt i stället för på det sätt som är lämpligast för varje företags strategi. CSR kan vara mycket 

mer än en kostnad, en begränsning eller en välgörande handling - det kan vara en källa till 

möjligheter, innovation och konkurrensfördelar (Carroll & Shabana, 2010; Porter & Kramer, 

2006). Porter och Kramer är övertygade om att CSR blir allt viktigare för konkurrensfram-

gång. 

 

Lantos (2001) delar upp CSR i etisk-, altruistisk- och strategisk CSR. Etisk CSR kräver att 

företag skall vara moraliskt ansvariga för att förebygga skador som kan uppstå genom deras 

aktiviteter. Denna typ av CSR krävs av alla företag och måste uppfyllas i den mån som det är 

möjligt. Altruistisk CSR är genuint frivillig, även om det skulle innebära personliga eller or-

ganisatoriska uppoffringar. I en annan artikel uppgav Lantos (2002, s 207) att strategisk CSR 

är när ett företag använder sig av vissa socialt ansvarsfulla åtgärder för att uppnå de strate-

giska affärsmålen. CSR kan även beskrivas som ett verktyg för att bygga upp ett gott rykte 

(Wan-Jan, 2006). På så sätt är etisk CSR ett minimikrav medan strategisk CSR är bra både för 

företagandet och samhället. 
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3.2 Det ansvarsfulla företaget 

 

Det finns olika sätt för företag att legitimera sin existens i samhället och på börsen. Strategisk 

CSR är ett av flera sätt för företag att använda sig av socialt ansvarsfulla åtgärder för att 

uppnå de strategiska affärsmålen (Lantos, 2002). Att välja en lämplig legitimeringsstrategi i 

kombination med strategisk CSR är därför väsentligt för både “det ansvarsfulla- och det rat-

ionella företagets” långsiktiga överlevnad, framför allt när företaget ökar i storlek eller medial 

uppmärksamhet. Vad som karakteriserar “det ansvarsfulla företaget” är att utöver strategisk 

CSR ägnar sig företaget även åt altruistisk CSR, vilket symboliserar “det ansvarsfulla företa-

gets” bredare samhällsansvar. Det existerar ingen enhetligt rätt legitimeringsstrategi utan den 

varierar istället beroende på företag och bransch. Legitimitetsteorin hävdar att företagens rap-

portering påverkas av miljöfaktorer (ekonomiska, sociala och politiska) och att rapporteringen 

i sin tur legitimerar handlingar (Dawkins & Fraas, 2013; Preston & Post, 1975; Hogner, 1982; 

Lehman, 1983; Lindblom, 1983 se Guthrie & Parker 1989, s.344). 

 

Samtliga bolag måste rättfärdiga sitt existensberättigande i samhället. De noterade bolagen 

som är upptagna till handel vid en börs måste även berättiga sin existens på denna plattform. 

Detta existensberättigande rättfärdigas genom skapandet av legitimitet (Lehman, 1983 se 

Guthrie & Parker 1989, s.344). Behovet av legitimitet är extra påtagligt för de börsnoterade 

välfärdsbolagen eftersom de verkar inom en politiskt känslig och utsatt bransch. För att kunna 

uppnå denna legitimitet finns det tre beståndsdelar som är väsentliga att ta hänsyn till och de 

är: det sociala kontraktet, företagets intressenter samt organisatoriska förutsättningar. I föl-

jande text förs resonemang om hur dessa beståndsdelar kan bidra till skapandet av legitimitet. 

 

3.2.1 Det sociala kontraktet 

 

Legitimitetsteorin är en av de mest framträdande teorierna på CSR-området. Teorin förklarar 

varför legitimerande åtgärder skiljer sig åt mellan organisationer och branscher. Organisation-

er söker nämligen kontinuerligt efter att säkerställa att de uppfattas som verksamma inom 

ramen och normerna för deras respektive samhälle, det vill säga organisationer försöker sä-

kerställa att deras aktiviteter uppfattas som legitima av utomstående aktörer (Lindblom, 1983 

se Guthrie & Parker 1989, s.344). Dessa normer kan med tiden förändras, vilket gör att före-
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tag måste ta i beaktning den etiska “miljö” som de befinner sig i (Brown & Deegan, 1998; 

Guthrie & Parker, 1989). En bransch vars etiska miljö är mer volatil, känslig och utsatt i jäm-

förelse med andra branscher kan förklara varför legitimerande åtgärder skiljer sig åt mellan 

branscherna. Detta fenomen skulle återspeglas i CSR-diskursen i företagens årsredovisningar. 

 

Legitimitet anses utgöra en viktig resurs för ett företags överlevnad (Dowling & Pfeffer, 

1975; O’Donovan, 2002). Detta är något som alla företag, oavsett bransch, eftersträvar och 

som tilldelas av samhället. I likhet med resursberoendeteorin så föreslår legitimitetsteorin att 

när företagsledningen anser att tillhandahållande av legitimitet är av största vikt för överlev-

naden av organisationen så kommer företagsledningen att använda sig av strategier för att 

säkerställa denna essentiella resurs (Deegan & Unerman, 2011). Ett legitimt syfte kommer 

dock inte nödvändigtvis att garantera resursallokering, följdriktigt behöver inte resursalloke-

ring betyda att en organisation säkerställer legitimitet (Dowling & Pfeffer, 1975). Ett företags 

legitimerande strategi går att utläsa ur företagets syfte och mål. För “det ansvarsfulla företa-

get“ är det viktigt att syftet och målet med verksamheten uttrycks i socialt ansvarstagande 

termer. Att företagets syfte och mål framställs på ett legitimt sätt är väsentligt för överlevna-

den. Utan denna legitimitet kommer det att uppstå problem i resursallokeringen. 

 

Legitimitet bygger på antagandet om ett “socialt kontrakt” mellan företaget och samhället. 

Det “sociala kontraktet” är svårt att definiera, men bygger på resonemanget om att samhället 

har implicita och explicita förväntningar om hur företag ska bedriva sin verksamhet. “Det 

ansvarsfulla företaget” måste därför lämna tillräckligt med samhällsinformation för att sam-

hället skall bedöma företaget som en god samhällsmedborgare (Dye, 1985; Lizzeri, 1999). 

Misslyckas ett företag att leva upp till det sociala kontraktet så kan detta leda till sanktioner i 

olika former, detta skulle kunna vara legala åtgärder av diverse slag (Brown & Deegan, 1998). 

Ett exempel på detta är kriser som Caremaskandalen som lade grunden för utredningar som 

vinster i välfärden.  För välfärdsbolagen är det därför väldigt viktigt att leva upp till det soci-

ala kontraktet, då den samhälleliga och politiska debatten hotar bolagens existensberättigande. 

Om välfärdsbolagen inte lyckas legitimera sin existens så kan resultatet bli en avveckling av 

verksamheten. 

 

I vissa situationer kan det uppstå ett legitimitetsgap (Deegan & Unerman, 2011; Wartick & 

Mahon, 1994) angående överensstämmelsen mellan hur samhället anser att organisationen 
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borde agera och hur det uppfattas att organisationen faktiskt har agerat. Beroende på om orga-

nisationen försöker vinna, bibehålla eller reparera legitimiteten så måste det ske åtgärder som 

i slutändan rättfärdigar existensen (O´Donovan, 2002).  Till skillnad från mer ekonomibase-

rade teorier, till exempel positiv redovisningsteori, så antar inte legitimitetsteorin att alla 

människor drivs av att maximera sitt egenintresse (Deegan & Unerman, 2011).  

 

3.2.2 Företagets intressenter 

 

Intressentteorin förklarar varför CSR-diskursen skiljer sig åt mellan branscher och bolag. 

Skillnaderna har sin grund i företagens intressenter. Välfärdsbolagens primära intressenter 

utgörs av den samhälleliga opinionen och politikerna, vilka är mycket måna om att välfärds-

bolagen skall ta sitt sociala ansvar. Av denna anledning borde välfärdsbolagens årsredovis-

ningar vara starkt präglade av socialt ansvarstagande. I den traditionella synen på företaget 

anses endast ägare i bolaget som viktiga. Företaget har endast en bindande skyldighet, nämli-

gen att sätta sina egna behov först, allt för att öka värdet för ägarna (Friedman, 1970). “Det 

ansvarsfulla företaget” hävdar istället att det finns andra relevanta intressenter. Vad som utgör 

en intressent är dock ifrågasatt, med hundratals definitioner i den akademiska litteraturen (Mi-

les, 2012). Exempel på intressenter är anställda, kunder, leverantörer, finansiärer, samhällen, 

myndigheter, politiska grupper, branschorganisationer och fackföreningar. Även konkurren-

terna räknas ibland som intressenter - deras status härrör från deras förmåga att påverka före-

taget och dess intressenter. 

 

Clarkson (1995 s.106-107) delar upp företagets intressenter i primära och sekundära intres-

senter. En primär intressent definieras som "one without whose continuing participation the 

corporation cannot survive as a going concern". Sekundära intressenter definieras som "those 

who influence or affect, or are influenced or affected by, the corporation, but they are not 

engaged in transactions with the corporation and are not essential for its survival". 

 

Intressentteorin tar hänsyn till olika grupper av intressenter som finns i samhället, och hur 

förväntningar från särskilda intressentgrupper kan ha mer eller mindre påverkan på företagets 

strategi. Detta har i sin tur konsekvenser för hur intressenternas förväntningar övervägs och 

hanteras (Deegan & Unerman, 2011). Deegan (2002) visar att intressentteorin konceptuali-

serar organisationen som en del av ett bredare samhällssystem som organisationen påverkar, 
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och som även påverkas av andra grupper i samhället. Det är denna medvetenhet som symboli-

serar “det ansvarsfulla företaget”, att företaget är en del av ett större system och bör således 

agera altruistiskt. Intressentteorin accepterar att eftersom olika intressentgrupper kommer att 

ha olika uppfattningar om hur en organisation ska bedriva sin verksamhet, kommer det att 

finnas olika sociala kontrakt som förhandlats fram med olika intressentgrupper, snarare än ett 

kontrakt med samhället i stort. I och med att “det ansvarsfulla- och det rationella företaget” 

har olika primära intressenter så kommer kraven samt kontrakten som förhandlats fram skilja 

sig åt. 

 

Det finns tre funktioner hos en intressent som måste beaktas. Dessa är makt, legitimitet och 

angelägenhet (Mitchell, Agle & Wood, 1997). Makt hänvisar till den grad en aktör kan utöva 

sitt inflytande på organisationen. En intressent har legitimitet när dess krav överensstämmer 

med normer, värderingar och övertygelser i samhället i stort. Angelägenhet hänvisar till i vil-

ken utsträckning intressentens krav kräver omedelbar uppmärksamhet från företaget. Ju större 

utsträckning en organisation tror att intressenter besitter dessa tre egenskaper, desto större 

betydelse får de för organisationen. Organisationer är följaktligen mer benägna att svara på 

förväntningar hos aktörer med makt, legitimitet och angelägenhet (David, Bloom & Hillman, 

2007).  

 

Beteendet hos olika intressentgrupper anses vara en begränsning av den strategi som har ut-

vecklats av företagsledningen för att matcha företagets resurser med omgivningen (Deegan & 

Unerman, 2011). En intressents förmåga att påverka företagsledningen ses som en funktion av 

intressentens grad av kontroll över resurser som krävs av organisationen (Ullmann, 1985). Ju 

mer kritiska intressentens resurser är för fortsatt framgång i organisationen, desto större är 

sannolikheten att intressentens krav kommer att tas hänsyn till. Den samhälleliga opinionen 

och politikerna är exempel på intressenter som besitter makt och kontroll över välfärdsbola-

gen. Politikerna kan bland annat kungöra juridiska sanktioner om bolagen inte uppfyller för-

väntningarna från samhället. “Välfärdsutredningen” är ett exempel på en utredning vars syfte 

är att inskränka och begränsa välfärdsbolagens verksamheter. En framgångsrik organisation 

anses sedermera vara en som uppfyller kraven från olika kraftfulla intressentgrupper. 
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3.2.3 Organisatoriska förutsättningar 

 

Institutionell teori förklarar hur skillnaderna i CSR-diskursen på företagsnivå sprider sig över 

företagsgränser och färgar hela branscher och sätter förutsättningar för verksamheter. Teorin 

ger alltså förklaringar till varför “de ansvarsfulla- och de rationella företagen” inom sina re-

spektive ”organisatoriskt fält” tenderar att likna varandra gällande egenskaper och former. 

“Det ansvarsfulla företaget”, på grund av osäkerheten inom branschen, är dock det “företag” 

som bäst förstås av institutionell teori. Medan legitimitetsteorin diskuterar hur redovisnings-

strategier kan användas för att skapa, behålla eller reparera legitimitet så undersöker institut-

ionell teori hur särskilda organisationsformer kan användas för att skapa legitimitet (Deegan 

& Unerman, 2011). 

 

Medan institutionell teori sedan en tid tillbaka är ett vedertaget teoretiskt perspektiv inom 

organisationsanalys så har teorin numera också accepterats av vissa redovisningsforskare. En 

bidragande orsak till varför institutionell teori har blivit relevant för forskare som undersöker 

den frivilliga redovisningspraxisen är att den ger ett kompletterande perspektiv till både legi-

timitets- och intressentteorin för att förstå hur organisationer fungerar och reagerar på sociala 

och institutionella förändringar. En annan bidragande orsak är att den länkar organisatoriska 

metoder till samhällets värderingar och till ett behov av att upprätthålla organisatorisk legiti-

mitet. Det finns en uppfattning att den organisatoriska formen och praxisen tenderar att ha 

någon form av homogenitet, d.v.s. organisationens strukturer och metoder härrör från andra 

organisationer och tenderar därför att likna varandra för att återspegla vad samhället anser är 

”normalt” (Larrinaga-Gonzalez, 2007 se Deegan & Unerman, 2011 s.362). “Det ansvarsfulla 

företaget” kommer därför att anta en organisatorisk metod som återspeglar samhällets värde-

ringar för att uppnå legitimitet. Organisationer som avviker från formen som blivit den ”nor-

mala” eller förväntade kan få problem med att skapa eller behålla legitimitet (Deegan & 

Unerman, 2011). 

 

Det finns i huvudsak två dimensioner inom institutionell teori. Den första dimensionen är be-

nämnd isomorfism och den andra är benämnd frikoppling. Båda dimensionerna kan vara av 

betydelse för att kunna förklara företagens frivilliga redovisningsmetoder (Deegan och Uner-

man, 2011). DiMaggio och Powell (1983, s. 149) definierar isomorfism som: ”A constraining 

process that forces one unit in a population to resemble other units that face the same set of 
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environmental condition”. DiMaggio och Powell (1983) anser att det finns tre isomorfa pro-

cesser och de är: tvingande-, härmande- och normativ isomorfism. 

 

Tvingande isomorfism uppstår när organisationer ändrar sina institutionella arbetssätt på 

grund av påtryckningar från aktörer som organisationen är beroende av (DiMaggio & Powell, 

1983). Bolag kommer att använda frivillig redovisning för att ta itu med de ekonomiska, soci-

ala, miljömässiga och etiska värderingar och intressen som de aktörer med mest makt besitter. 

Företag blir därför tvingade av de mest inflytelserika intressenterna att anta särskilda rappor-

teringsmetoder (Deegan & Unerman, 2011). “Det ansvarsfulla företagets” CSR-diskurs borde 

därmed påverkas av samhällets värderingar genom att anta ett språk i årsredovisningarna som 

speglar intressenternas värderingar. 

 

Härmande isomorfism innebär att organisationer försöker efterlikna eller förbättra den in-

stitutionella praxisen jämfört med andra organisationer. Ofta handlar det om att skapa konkur-

rensfördelar samt legitimitet. Osäkerhet är något som uppmuntrar imitation. När organisation-

er är dåligt förstådda, när målen är oklara, eller när miljön skapar symbolisk osäkerhet, kan 

det hända att organisationer modellerar sig efter andra organisationer (DiMaggio & Powell, 

1983). Denna osäkra miljö kan förklara varför en viss företagsdiskurs sprider sig på bransch-

nivå. 

 

Normativ isomorfism hänför sig till de påfrestningar som härrör från gruppnormer om att 

vidta särskild institutionell praxis. När det gäller frivillig redovisningspraxis kan normativa 

isomorfa tryck uppstå genom mindre formella grupper som företagsledningen tillhör. Med-

lemmarna i företagsledningen influeras i sig av en rad både formella och informella grupper. 

Dessa ”undergrupper” kan producera ett kollektivt synsätt hos företagsledningen till förmån 

för eller mot vissa typer av rapporteringsmetoder. Likväl kan undergrupperna påverka före-

tagsledningens synpunkter ifall det är önskvärt eller nödvändigt att tillhandahålla intressenter 

social och miljörelaterad information (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

Frikoppling innebär att medan chefer kan uppfatta ett behov för deras organisation att anta en 

viss institutionell praxis, och kanske till och med inleda formella processer som syftar till att 

genomföra dessa metoder, kan de faktiska organisatoriska lösningarna vara väldigt an-

norlunda och i motsats till den formellt sanktionerade och offentligt uttalade processen och 
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praxisen. Följaktligen kan de faktiska förhållandena frikopplas från de institutionaliserade 

(Meyer & Rowan, 1977). Frågan är om “det ansvarsfulla företaget” verkligen genomför de 

åtgärder och arbetar på det sättet som samhället förväntar sig. 

 

3.3 Det rationella företaget 

 

“Det rationella företaget” är likt “det ansvarsfulla företaget” i behov av legitimerande åtgär-

der, men legitimeringsstrategierna skiljer sig åt mellan de båda typerna av företag. “Det an-

svarsfulla företaget” utgörs av välfärdsbolagen och förstås bäst i skenet av legitimitetsteori, 

intressentteori samt institutionell teori. “Det rationella företaget” består av storbankerna och 

denna bransch präglas av andra förutsättningar för CSR varför aktieägarvärde och konkur-

rensfördelar kommer att diskuteras för att bäst förstå bankernas situation. 

 

3.3.1 Aktieägarvärde 

 

Alla aktiebolag har en uppgift enligt 3 kap. 3 § ABL (SFS 2005:551), att generera vinster till 

bolagets aktieägare. Detta faktum är grundsynen för all verksamhet speciellt för “det ration-

ella företaget”. När det uppstår ekonomiska vinster så måste företag ta ställning till om dessa 

vinster ska återinvesteras i verksamheten eller om de ska delas ut till aktieägarna. Bolag som 

tillhör en känslig bransch kommer i valet av återinvestering eller utdelning att återinvestera 

vinsterna i verksamheten för att bibehålla legitimiteten. Bolag som däremot inte tillhör en lika 

utsatt bransch har ett friare val gällande utdelningar till aktieägare. Faktum är att företag har 

sedan slutet av 1970-talet börjat fokusera på aktieägarvärde (Lazonick & O’Sullivan, 2000). 

Aktieägarvärde avser idén att bolagets huvudsakliga syfte är att generera vinster för aktieä-

garna. Idén om ett aktieägarvärde har koppling till bland annat agentteorin. Agentteorin häv-

dar att residualer som uppstår i företaget tillhör aktieägarna då dessa inte har någon kontrakts-

garanti (Alchian & Demsetz, 1972; van der Zwan, 2014). 

 

Lazonick och O’Sullivan (2000) beskriver hur aktieägarvärde har blivit en princip för bolags-

styrningen i USA. De spårar förvandlingen av amerikansk affärsstrategi från en inriktning av 

bevarande av företagsvinster och återinvestering i företagens tillväxt under 1970-talet till ned-

skärningar av arbetskraft och distribution av vinster till aktieägarna under de två senaste de-
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cennierna. De ställer sig kritiska till förhållandet mellan maximering av aktieägarvärdet och 

det ekonomiska välståndets hållbarhet. Omstruktureringar som har skett i aktieägarvärdets 

namn har ofta förknippats med nedskärningar av olika slag. 

 

Även om vissa forskare har hävdat att företag skulle vara socialt ansvariga utan att förvänta 

sig att bli belönade, har andra hävdat att det är fel av företagen att göra någonting utan avsik-

ten att själva skörda fördelarna från deras handlingar. Sådana idéer har vanligtvis sitt ursprung 

i agentteorin som påstår att chefer är aktieägarnas agenter och bör därför prioritera aktieägar-

na genom att maximera de finansiella vinsterna. Cheferna måste sträva efter att maximera 

aktieägarnas avkastning och de bör undvika alla handlingar som kan leda till minskning av 

avkastningen (Wan-Jan, 2006). I sin enklaste form hävdar de (jfr Friedman, 1970) att chefer 

ska göra vad som är lagligt för att maximera aktieägarvärdet. 

 

Aktieägarvärde är inte bara starkt associerat med agentteorin utan finansialiseringen har också 

haft stort inflytande på framväxten av aktieägarvärde. Finansialisering är en process där fi-

nansmarknader, finansinstitut och finansiella eliter har fått större inflytande över ekonomisk 

politik och ekonomiska resultat. Finansialisering omvandlar det ekonomiska systemets funkt-

ion både på makro- och mikronivå. Dess huvudsakliga effekter är att (1) höja finanssektorns 

betydelse i förhållande till den reala sektorn; (2) överföra inkomster från den reala sektorn till 

den finansiella sektorn; (3) öka ojämlikheten i inkomsterna och bidra till lönestagnation. 

Dessutom finns det skäl att tro att finansialisering kan exponera ekonomin för risk gällande 

skulddeflation och fördröjd recession (Palley, 2008; van der Zwan, 2014). 

 

Finansialisering sker genom tre olika kanaler: förändringar i strukturen och verksamheten på 

finansmarknaderna; förändringar i icke-finansiella företags beteende och förändringar i den 

ekonomiska politiken. Att motverka finansialisering kräver en mångfacetterad dagordning 

som (1) återställer politisk kontroll över de finansiella marknaderna, (2) utmanar det neolibe-

rala ekonomiska politiska paradigmet som uppmuntras av finansialisering, (3) gör företagen 

öppna för intressen från andra intressenter än bara finansiella marknader och (4) reformerar 

den politiska processen för att minska inverkan av företag och finansiella eliter (Palley, 2008). 

 

Många företagsledningar har svarat på ökat intressentengagemang för CSR på ett positivt sätt, 

genom att anslå ytterligare resurser för att främja företagens sociala ansvar. En primär orsak 
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till positiva svar är ett erkännande av betydelsen av flera intressenter (Donaldson & Preston, 

1995; Mitchell et al, 1997). Andra företagsledningar har en mindre progressiv syn på intres-

senters relevans. De undflyr försök att tillfredsställa efterfrågan på CSR, eftersom de tror att 

sådana insatser är oförenliga med vinstmaximering och aktieägarnas intressen, som de uppfat-

tar vara de viktigaste intressenterna (McWilliams & Siegel, 2001). “Det rationella företaget” 

kommer därmed uppfylla kraven för etisk CSR, men kan inte tänkas anpassa hela organisat-

ionen efter strategisk CSR då de uppfattar att detta är kontraproduktivt med vinstmaximering 

(Lantos, 2001, 2002). Publicering av  frivillig redovisning ses som ett sätt från företagsled-

ningens sida att minska informationsasymmetrin och därmed agentkostnaderna, vilket är i 

både agentens och principalens intresse (Jensen & Meckling, 1976; Leftwich et al., 1981; 

Moreira, 2009 se Andreia Costa, Oliveira, Rodrigues & Craig, 2013 s.435). 

 

3.3.2 Konkurrensfördelar 

 

För att uppnå konkurrensfördelar måste bolag ägna sig åt aktiktivter som särskiljer företaget 

från mängden. CSR- och frivillig redovisning kan utgöra en av dessa aktiviteter. Signalerings-

teorin hjälper till att förklara frivilligt redovisad information (Watson, Shrives & Marston, 

2002). När teorin appliceras på företagens rapportering så föreslås det att företag som tror att 

de är ”bättre” än andra företag signalerar detta till investerare för att locka till sig investering-

ar och ett mer gynnsamt rykte. Innehavaren av ”överlägsen” information kommer att signalera 

vad denna vet antingen direkt eller genom sina åtgärder för att uppnå en viss ekonomisk nytta. 

Företag kan göra detta genom att frivilligt lämna ut redovisningsinformation utöver vad som 

normalt krävs enligt lag och annan reglering. Att inte redovisa något kan i sig självt också 

vara en signal. På grund av ”negativt urval” så kommer “det rationella företaget” alltid att 

vilja signalera att det är bättre än genomsnittet. Rent teoretiskt så kommer jämviktsläget att 

vara full insyn eftersom samtliga företag kommer att ha ett incitament att redovisa alla posi-

tiva särskiljande egenskaper för att maximera sitt egenintresse (Campbell et al, 2001). 

 

Signalering är en reaktion till asymmetrisk information på marknaden. Oftast sitter företag på 

sådan information som investerare inte har tillgång till. Asymmetrier kan reduceras om parten 

med mer information signalerar till parten med mindre. För att signaleringen ska ske fram-

gångsrikt så måste signalen vara trovärdig (Watson et al, 2002). Ett företags ledning är enligt 

Andreia Costa et al (2013) motiverad att frivilligt lämna information som ett indirekt tecken 
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på trovärdighet för företaget och dess redovisade resultat. Förbättring av trovärdigheten utö-

var ett starkt inflytande på “det rationella företaget” och deras verkställande direktör. När det 

gäller den senare så brukar detta handla om den narrativa informationen i VD-brevet som ses 

som ett sätt att signalera till aktieägarna och en bredare publik. Företagsledare uppmanas och 

uppmuntras att rapportera frivillig redovisning eftersom redovisning är en extern mekanism 

för övervakning av företagsledningens prestationer. Agentteorin kan alltså förklara varför 

företag väljer att publicera VD-ord (Andreia Costa et al 2013). Minskad informationsasym-

metri medför även att företagets övriga intressenter, till exempel långivare, leverantörer och 

kunder, får ett förstärkt förtroende för bolaget vilket kan innebära förbättrade förhandlingspo-

sitioner för företaget. 

 

Signaleringsteorin menar att företag använder fristående CSR-rapporter som ett sätt att signa-

lera deras överlägsna engagemang för CSR (Clarkson, Li, Richardson & Vasvari, 2008; Al-

Tuwaijri, Christensen & Hughes 2004; Brammer & Pavelin , 2004). Teorin föreslår att företag 

frivilligt redovisar social och miljörelaterad information för att signalera deras överlägsna 

ställning till CSR-aktiviteter (jfr Healy & Palepu, 2001; Verrecchia, 1983). “Det rationella 

företaget” kommer därmed utfärda fristående CSR-rapporter för att se till att berörda parter är 

medvetna om riktigheten i företagens åtgärder som vidtagits gällande sociala frågor samt mil-

jöfrågor (Clarkson, Li, Richardson & Vasvari, 2011; Gray, Kouhy,& Lavers, 1995; Mahoney, 

Thorne, Cecil & LaGore, 2013). 

 

“Det rationella företaget” kommer att använda fristående CSR-rapporter för att signalera att 

företaget är en ”god” samhällsmedborgare (jfr Dye, 1985; Lizzeri, 1999). Även om utlämnan-

det är dyrt, kommer ”duktiga” företag att gynnas av att göra intressenter medvetna om deras 

”goda” resultat, medan företag som inte är ”duktiga” kan straffas av intressenterna (t.ex. 

Verrecchia, 1983). Därför kommer “det rationella företaget” att göra frivilliga utlämnanden 

när fördelen för att avge fristående frivillig information, såsom CSR-rapporter, uppväger de 

tillhörande kostnaderna (Li, Richardson & Thornton 1997; Mahoney et al, 2013). Tillämpat 

på CSR-prestanda hävdar signaleringsteorin att företag med överlägsen CSR-prestanda kom-

mer att försöka få en konkurrensfördel genom att frivilligt tillhandahålla relevant CSR-

information. Följaktligen kommer företag med sämre CSR-prestanda att undvika att distribu-

era CSR-information som skulle kunna påverka deras rykte negativt (Prado-Lorenzo & Gar-

cia-Sanchez, 2010).  
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Svaret på frågan varför “det rationella företaget” lämnar CSR-information är ganska enkel, 

eftersom det ligger i deras (ekonomiska) intresse. “Det rationella företaget” förmodas att en-

gagera sig i CSR om det resulterar i att fördelarna blir större än kostnaderna (Siegel & Vitali-

ano, 2007). Beslutet att frivilligt lämna ut information om CSR-frågor är resultatet av avväg-

ningar mellan de förväntade kostnaderna och fördelarna (Dye 1985; Verrecchia 1983). Denna 

form av strategisk CSR kan i längden gynna både samhället och bolaget. För att minska po-

tentiella kostnader, så kommer stora företag att lämna mer information för att visa att deras 

handlingar är legitima och överensstämmer med goda samhällsmedborgare (Brammer & Pa-

velin 2006, Dye 1985; Fields, Lyz & Vincent 2001; Lizzeri, 1999).  
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4 Empirisk metod 

Syftet med detta kapitel är tredelat: för det första att ge en överblick över begrepp av bety-

delse i samband med kvalitativ innehållsanalys; för det andra att illustrera användningen av 

begrepp relaterade till forskningsproceduren; och för det tredje att ta itu med åtgärder för att 

uppnå tillförlitlighet. 

 

För att ta itu med de forskningsfrågor som ställts i denna studie undersökte vi CSR- och frivil-

lig redovisningen i årsredovisningarna från samtliga användbara välfärdsbolag noterade på 

den nordiska listan samt de fyra svenska storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och 

Swedbank). CSR-redovisning är ett verktyg som används för att kommunicera ett företags 

engagemang för den så kallade ”triple bottom line” (Ballou, Heitger & Landes, 2006, Kolk, 

2003; Weber & Marley, 2010) och har blivit en allt vanligare trend i företagens rapportering 

(Jose & Lee, 2007; Kolk, 2003; Sahlin-Andersson, 2006; Weber & Marley, 2010). Triple bot-

tom line är ett redovisningsramverk med tre aspekter: sociala, miljömässiga och ekonomiska 

(Elkington, 1997; The Economist, 2009). En bransch som inte studerats tidigare på detta om-

råde är välfärdsbranschen. Företag från denna bransch befinner sig i en minst sagt prekär situ-

ation. På grund av sin unika verksamhetsgren, socialt ansvar, behöver dessa bolag legitimera 

sin existens dels i samhället och dels på börsen, i en större utsträckning än företag från mindre 

känsliga branscher. Därför väljer vi att analysera den diskurs som kommuniceras i välfärdsbo-

lagens samt storbankernas CSR- och frivillig redovisning i årsredovisningarna för att identifi-

era potentiella mönster på makronivå som påverkar intressenters uppfattningar och bransch-

standarder. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

 

4.1.1 Kvalitativ forskningsmetod 

 

Syftet med studien är att skapa en förståelse kring CSR-diskursen i välfärdsbolagen och de 

fyra storbankerna. I en kombination av en abduktiv forskningsansats och ett syfte att skapa 

förståelse så lämpar sig en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ metod lämpar sig bättre än 

en kvantitativ forskningsmetod vid analyser som baseras på tolkningar av ord och meningar 

(Bryman & Bell, 2013, Jacobsen, 2002). Kvalitativ metod är dessutom lämpligare att använda 
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sig av när man vill skapa en fördjupad och detaljerad förståelse om ett från början relativt 

ostuderat fenomen (Holme, Solvang, & Nilsson, 1997; Jacobsen, 2002). Det finns dock en 

viss kritik mot kvalitativ forskning. Därför är det viktigt att ta ett antal kvalitetsmått i beakt-

ning, något som berörs under avsnitt 4.4 Kvalitetsmått. 

 

En kvantitativ metod fokuserar mer på kvantifiering och statistiskanalys av en större mängd 

numerisk data (Bryman & Bell, 2013). Dock lämpar sig inte denna metod för oss då vi inte 

vill skapa generaliserbara resultat genom att testa teorier och hypoteser. En fördel som kvanti-

tativ metod har gentemot kvalitativ metod är att kvantitativ metod kan skapa en bättre objek-

tivitet. Generellt går det inte att säga att den ena metoden är bättre än den andra då det finns 

fördelar och nackdelar med båda metoder (Holme et al, 1997; Jacobsen, 2002), samt att man 

använder den metod som passar ändamålet bäst. 

 

Trots att det finns relativt uppenbara skillnader mellan metoderna så kan det vara svårt att 

separera de båda (Bryman & Bell, 2013). Man vill oftast se de två metoderna som konkurre-

rande metoder, något som Jacobsen (2002) menar är fel. Man borde istället se dem som kom-

plementära. Medan kvalitativ metod har styrkor i intern giltighet och svaghet i extern giltig-

het, så råder det motsatta förhållandet för kvantitativ metod. Medan kvalitativ metod har sin 

starka sida i förståelse och närhet, så har kvantitativ metod sin styrka i överblick och distans. 

På så sätt kan man säga att styrkan för den ena metoden ofta är en svaghet för den andra me-

toden (ibid). 

 

4.1.2 Tvärsnittsdesign 

 

I denna studie tillämpas en tvärsnittsdesign, vilket innebär att materialet som samlades in för 

att sedan analyseras skedde vid en och samma tidpunkt.  En tvärsnittsdesign skapar möjlig-

heter att finna variationer i materialet som undersöks. Alternativet till en studie av tvärsnitts-

design hade varit en studie med longitudinell design (Bryman & Bell, 2013). En longitudinell 

design innebär att  undersökningen sker under en längre tidsperiod, alternativt flera tidspe-

rioder, för att på så sätt kunna se en utveckling. En longitudinell studie, med vårt urval, hade 

dock inte varit genomförbar. Delvis på grund av den givna tidsramen men även gällande det 

faktum att majoriteten av välfärdsbolagen enbart varit börsnoterade ett alternativt två år. En 
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longitudinell studie hade varit genomförbar om vi minimerade urvalet till att enbart bestå av 

ett fåtal bolag. 

 

4.2 Innehållsanalys 

 

Initialt behandlade innehållsanalysen den objektiva, systematiska och kvantitativa beskriv-

ningen av det manifesta innehållet i kommunikation (Berelson, 1952, s. 18 se Graneheim & 

Lundman, 2004 s. 105), men har över tiden utvidgats till att även innehålla tolkningar av la-

tent innehåll. Många författare, från en rad forskningstraditioner, har behandlat innehållsana-

lys (till exempel Berelson, 1952, Krippendorff, 1980; Findahl & Höijer 1981; Woods & Ca-

tanzaro 1988; Downe-Wamboldt 1992 Burnard, 1996; Polit & Hungler, 1999 se Graneheim & 

Lundman, 2004 s. 105). De första beskrivningarna är från 1950-talet och är övervägande 

kvantitativa. För närvarande existerar två användningsområden av innehållsanalys. En är ett 

kvantitativt tillvägagångssätt som ofta används inom exempelvis medieforskning, och den 

andra är ett kvalitativt tillvägagångssätt som ofta används inom exempelvis omvårdnad och 

utbildning (Graneheim & Lundman, 2004). Det kvalitativa tillvägagångssättet inkluderar ett 

sökande av bakomliggande teman i det material som analyseras (Bryman & Bell, 2013). 

 

Ett antagande som ligger till grund för vår studie är att verkligheten kan tolkas på olika sätt 

och att förståelsen är beroende av subjektiv tolkning. Vår presumtion är således att en text 

alltid innebär flera betydelser och det finns alltid en viss grad av tolkning när man närmar sig 

en text. Det här är en viktig fråga när man diskuterar faktaförhållanden i kvalitativ innehållsa-

nalys. Ett annat problem är att begrepp inom den kvantitativa forskningstraditionen fortfa-

rande dominerar när man beskriver kvalitativ innehållsanalys (till exempel Krippendorff, 

1980; Burnard, 1991; Downe-Wamboldt, 1992 se Graneheim & Lundman, 2004 s.105), sär-

skilt användningen av begrepp som beskriver trovärdighet. Detta medför förvirring och para-

digmatisk osäkerhet bland författare och läsare av vetenskapliga artiklar (Graneheim & 

Lundman, 2004). 
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4.2.1 Begreppsöversikt 

 

Nedan följer en översikt över begrepp relaterade till kvalitativ innehållsanalys. Först presente-

rar vi olika användningar av begrepp som återfinns i litteraturen, och sedan ger vi skäl för vår 

hållning. Begreppen är manifest och latent innehåll, analysenhet, meningsbärande enhet, kon-

densering, abstraktion, innehållsområde, kod, kategori och tema. 

 

En grundläggande fråga när man utför kvalitativ innehållsanalys är att bestämma om analysen 

ska fokusera på manifest eller latent innehåll. Analys av vad texten säger behandlar innehålls-

aspekten och beskriver de synliga, uppenbara komponenterna, vilket benämns det manifesta 

innehållet (Downe-Wamboldt, 1992, se Graneheim & Lundman, 2004 s.106; Kondracki, 

Wellman & Amundson, 2002). I motsats till föregående utsaga, behandlar förhållandea-

spekten en tolkning av den underliggande textens innebörd, vilket benämns det latenta inne-

hållet (Downe-Wamboldt, 1992, se Graneheim & Lundman, 2004 s.106; Kondracki et al, 

2002). Både manifest och latent innehåll behandlar tolkning, men tolkningarna varierar i djup 

och abstraktionsnivå (Graneheim & Lundman, 2004). Vi har valt att använda dessa analysme-

toder som kompletterande verktyg och därför inkorporerat både manifest och latent innehåll i 

analysen. 

 

Ett av de mest grundläggande besluten vid användning av innehållsanalys är att välja analys-

enhet. I litteraturen hänvisas analysenhet till en stor variation av föremål av studier, till exem-

pel en person, ett program, en organisation, ett klassrum, ett samhälle, en stat eller en nation. 

Andra författare har intervjuer eller dagböcker som analysenhet i sin enhet (Downe-

Wamboldt, 1992; Mertens, 1998; Patton, 1987, se Graneheim & Lundman 2004, s.106). Gra-

neheim och Lundman (2004) föreslår att den lämpligaste enheten för analys är enheter som är 

tillräckligt stora för att betraktas som en helhet och tillräckligt små för att vara möjligt att 

hålla i åtanke som ett sammanhang för de meningsbärande enheterna under analysprocessen. 

Den lämpligaste enheten för vår analys var därför företagens årsredovisningar på grund av 

dess heltäckande och omfattande natur (Hooks et al, 2002; Marston & Shrives, 1991). 

 

En meningsbärande enhet är konstellationer av ord eller uttalanden som relaterar till samma 

centrala betydelse. En meningsbärande enhet är ord, meningar eller stycken som innehåller 
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aspekter relaterade till varandra genom deras innehåll och sammanhang (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

I litteraturen benämns förkortning av texten kondensation och hänför sig till en process för att 

förkorta men samtidigt bevara kärnan. Den process där kondenserad text abstrakteras kallas 

aggregering. Abstraktion betonar beskrivningar och tolkningar på en högre logisk nivå. Ex-

empel på abstraktion inkluderar skapelser av koder, kategorier och teman på olika nivåer 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Delar av en text som behandlar en specifik fråga kallas för ett innehållsområde (Baxter, 1991, 

se Graneheim & Lundman 2004, s.106). Ett innehållsområde belyser ett specifikt explicit om-

råde av innehåll som identifierats med tolkning. Ett innehållsområde kan vara delar av texten 

som bygger på teoretiska antaganden från litteraturen, eller delar av texten som behandlar ett 

specifikt ämne i en intervju (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Etiketten för en meningsbärande enhet kallas för en kod. Enligt Coffey och Atkinson (1996, s. 

32 se Graneheim & Lundman 2004 s.107) är koder verktyg att tänka med. Märkningen av en 

kondenserad meningsbärande enhet med en kod gör att data kan tänkas på i nya och an-

norlunda sätt. En kod kan tilldelas till exempel enskilda objekt, händelser och andra fenomen, 

och bör förstås i relation till sammanhanget (Graneheim och Lundman, 2004). 

 

Att skapa kategorier är kärnan i kvalitativ innehållsanalys. En kategori är en grupp av innehåll 

som delar en gemensamhet (Krippendorff, 1980). Patton (1987 se Graneheim & Lundman 

2004, s.107) beskriver kategorier som internt homogena och externt heterogena. Krippendorff 

(1980) betonar att kategorier måste vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande. Detta inne-

bär att inga uppgifter om syftet bör uteslutas på grund av avsaknaden av en lämplig kategori. 

Vidare bör inga uppgifter falla mellan två kategorier eller passa in i mer än en kategori. Men 

på grund av den sammanflätade karaktären av mänskliga erfarenheter, är det inte alltid möjligt 

att skapa ömsesidigt uteslutande kategorier när en text handlar om upplevelser. En kategori 

svarar på frågan ’Vad?’ (Krippendorff, 1980) och kan identifieras som en röd tråd genom ko-

derna. En kategori hänvisar främst till en beskrivande nivå av innehåll och kan därmed ses 

som ett uttryck för det manifesta innehållet i texten. En kategori innehåller ofta ett antal un-

derkategorier eller underkategorier på olika abstraktionsnivåer. Underkategorier kan sorteras 
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och abstrakteras till en kategori eller så kan en kategori delas in i underkategorier (Graneheim 

& Lundman, 2004). 

 

Begreppet tema har flera betydelser och skapandet av teman är ett sätt att länka de underlig-

gande betydelserna tillsammans till kategorier. Polit och Hungler (1999 se Graneheim & 

Lundman 2004, s.107) beskriver ett tema som en återkommande regel utvecklad inom katego-

rierna eller mellan kategorier. Baxter (1991 se Graneheim & Lundman 2004, s. 107) definie-

rar teman som trådar av mening som återkommer i domän efter domän. van Manen (1990, s. 

87,  se Graneheim & Lundman 2004 s. 107) betraktar ett tema som ’beskrivningen av en 

aspekt av strukturen av erfarenhet’ och betonar att ett tema inte kan vara ett objekt eller en 

sak. Ett tema svarar på frågan ’Hur?’. Ett tema är en tråd av underliggande mening genom 

kondenserade meningsbärande enheter, koder eller kategorier, på en tolkningsnivå. Ett tema 

kan ses som ett uttryck för det latenta innehållet i texten. Eftersom all data har flera betydelser 

(Krippendorff, 1980; Downe-Wamboldt, 1992 se Graneheim & Lundman 2004, s.107), behö-

ver teman inte nödvändigtvis utesluta varandra. En kondenserad meningsbärande enhet, en 

kod eller en kategori kan passa in i mer än ett tema. Ett tema kan konstrueras genom delteman 

eller delas upp i underteman (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys av årsredovisningar & Illustration av be-

greppsanvändning 

 

För att analysera vår data genomförde vi en innehållsanalys av CSR- och frivillig redovisning 

från årsredovisningarna för företagen som ingår i urvalet. Att analysera företagsdiskurser ge-

nom deras texter är en fruktbar undersökningsmetod som gör det möjligt för forskare att un-

dersöka språkbruket (Bryman & Bell, 2013; Rapley, 2007). Denna studie omfattar också ar-

gumentet av Phillips et al. (2004), som understryker att den officiella diskursen av företag, 

som kommuniceras i deras officiella dokument och genom kommunikationen till intressenter, 

ger en värdefull ram för att förstå institutionaliseringsprocessen. För att börja vår analys var 

CSR- och frivillig redovisning från årsredovisningarna som ingår i denna studie identifierade 

och separerade från resten av rapporterna. Detta steg säkerställde att endast CSR- och frivillig 

redovisning analyserades. 
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Årsredovisningarna lästes igenom flera gånger för att få en helhetssyn. Sedan var texterna 

som behandlade CSR- och frivillig redovisning extraherade och samlade i NVivo, och ut-

gjorde sedermera analysenheten. Texten delades in i meningsbärande enheter som kondense-

rades. De kondenserade meningsbärande enheterna abstrakterades och märktes med en kod. 

Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade meningsbärande enheter och koder visas i 

fig. 1. Hela sammanhanget var noga övervägt vid kondenseringen och märkningen av de me-

ningsbärande enheterna med koder. De olika koderna jämfördes baserat på skillnader och lik-

heter och sorterades i fem underkategorier och två kategorier, vilket utgjorde manifestets in-

nehåll. De fem underkategorierna är kvalitet, långsiktighet, värdeskapande, värdetillväxt och 

återinvestering. Kategorierna är effektivitet och legitimitet. De preliminära kategorierna dis-

kuterades av studiens två forskare och reviderades. En process av eftertanke och diskussion 

ledde till överenskommelse om hur vi skulle sortera koderna. Slutligen formulerades den un-

derliggande meningen, det vill säga det latenta innehållet av kategorierna, i två teman. Te-

mana är ansvar och vinstorientering. Temat ansvar innefattar en legitimeringsstrategi som 

prioriterar det sociala ansvarstagandet före ekonomiska vinster. Gällande vinstorienteringste-

mat föreligger det motsatta förhållandet. Exempel på koder, underkategorier, kategorier och 

teman ges i fig. 2. Under genomgången av det empiriska materialet har ett par ämnesområden 

utkristalliserats. Dessa ämnesområden är gemensamma områden som tydligt framkommit i 

företagens årsredovisningar. Ämnesområdena är “individer och kunder”, “kvalitet och lång-

siktighet”, “företagsmål”, “utdelningspolicy och utdelning”, “VD-ord” samt “samhällsan-

svar och vinstorientering”. Även om dessa beskrivningar pekar på en linjär process, är det 

viktigt att poängtera att analysprocessen innebar en rörelse fram och tillbaka mellan helhet 

och delar av texten. 

 

Figur 1. 

Meningsbärande enhet Kondenserad me-

ningsbärande enhet 

Kod 

Bankens mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara 

banker på hemmamarknaderna. 

Bättre lönsamhet än 

genomsnittet 

Bättre Lön-

samhet 

Kvalitet är i många fall en subjektiv bedömning som definieras av den 

enskilde kunden eller klientens upplevelse av kvalitet. Det handlar om 

bemötande, inflytande, delaktighet och respekt 

Kvalitet är en subjektiv 

bedömning 

Kvalitet 
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Figur 2. 

Kod  Underkategori Kategori Tema 

Bättre Lönsamhet Värdeskapande Effektivitet Vinstorientering 

Betydande återinvesteringar Återinvestering Legitimitet Ansvar 

 

4.4 Kvalitetsmått - Åtgärder för att uppnå trovärdighet 

 

Forskningsresultat bör vara så trovärdiga som möjligt och varje forskningsstudie måste utvär-

deras i förhållande till de metoder som använts för att generera resultaten. Användningen av 

begreppen för att beskriva trovärdighet skiljer sig åt mellan den kvalitativa och kvantitativa 

forskningstraditionen. Inom kvalitativ innehållsanalys, är användningen av begrepp relaterade 

till den kvantitativa traditionen, såsom validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, fortfarande 

vanligt förekommande. I kvalitativ forskning har dock begreppen tillförlitlighet, pålitlighet 

och överförbarhet använts för att beskriva olika aspekter av trovärdighet (t.ex. Guba, 

1981). Men Long och Johnson (2000, s. 31) föreslår att validitet och reliabilitet har “samma 

väsentliga betydelse”, oberoende av forskningstradition och ingenting vinns genom att ändra 

etiketterna. I vår studie, föredrar vi tillämpning av begrepp som är kopplade till den kvalita-

tiva traditionen. Även om vi separerar aspekterna av trovärdighet, bör de ses som sammanflä-

tade och sammanhängande. 

 

Tillförlitlighet behandlar fokuset för forskningen och hänvisar till förtroendet i hur väl data 

och analysprocesser adresserar det avsedda fokuset (Polit & Hungler, 1999 se Graneheim & 

Lundman 2004, s.109). Den första frågan om tillförlitlighet som uppstår är när man fattar be-

slut om inriktning av studien, val av sammanhang, val av företag och förhållningssätt till in-

samling av data. Att välja bolag med olika förutsättningar ökar möjligheten att kasta ljus på 

frågeställningen från en mängd olika aspekter (Patton, 1987; Adler och Adler, 1988 se Grane-

heim & Lundman 2004, s.110). I vår illustration, studerades olika bolag från olika branscher, 

från observatörer med olika perspektiv, vilket bidragit till en rikare variation av de fenomen 

som studerats. Att välja den lämpligaste metoden för datainsamling och mängden data är 
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också viktigt för att etablera tillförlitlighet. Mängden data som krävs för att svara på en forsk-

ningsfråga på ett trovärdigt sätt varierar beroende på komplexiteten i de fenomen som stude-

ras och datakvaliteten (Graneheim &  Lundman, 2004). 

 

En annan viktig fråga för att uppnå tillförlitlighet är att välja de mest lämpliga meningsbä-

rande enheterna. Meningsbärande enheter som är för breda, till exempel flera stycken, kom-

mer att bli svåra att hantera eftersom de troligtvis innehåller flera olika betydelser. Alltför 

smala meningsbärande enheter, till exempel ett enda ord, kan resultera i fragmentering. Ett 

undantag är när en eller flera ord utgör en symbol eller metafor. I båda fallen finns det en risk 

för att förlora innebörden av texten under kondenserings- och abstraktionsprocessen (Grane-

heim & Lundman, 2004). 

 

Tillförlitligheten i forskningsresultat handlar också om hur väl kategorier och teman omfattar 

data, det vill säga inga relevanta uppgifter har av misstag eller systematiskt exkluderats eller 

irrelevanta uppgifter inkluderats. Tillförlitlighet är också en fråga om hur man bedömer lik-

heterna inom och skillnader mellan kategorier. Ett sätt att närma sig detta är att visa represen-

tativa citat från den transkriberade texten. För att underlätta studiens tillförlitlighet har vi lö-

pande presenterat resultaten tillsammans med lämpliga citat. Ett annat sätt är att söka enighet 

bland medforskare, experter och deltagare (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Det finns olika åsikter om lämpligheten att söka enighet. Sandelowski (1993 & 1998 se Gra-

neheim & Lundman 2004 s.110) hävdar att eftersom det finns flera verkligheter som är bero-

ende av subjektiva tolkningar, är validering bland medforskare, experter och deltagare tvivel-

aktigt. Även om vi är överens om att verkligheten är flera och subjektiv, försvarar vi värdet av 

en dialog mellan medforskare. Avsikten här är inte bara att kontrollera att data är märkta och 

sorterade på exakt samma sätt, utan att avgöra om andra forskare skulle hålla med om hur 

dessa uppgifter märkts och sorterats (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

En annan aspekt av trovärdighet är pålitlighet. Pålitlighet hänvisar till vilken grad uppgifterna 

förändras över tid och förändringar som görs i forskarens beslut under analysprocessen. När 

data är omfattande och insamlingen sträcker sig över tid, finns det en risk för inkonsekvens 

under datainsamlingen (Graneheim & Lundman, 2004). Studiens empiriska data är begränsat 

till ett litet urval av totalt 10 årsredovisningar, omfattningen av undersökningen hotar därmed 
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inte pålitligheten till resultaten. Studien är dessutom av tvärsnittskaraktär vilket innebär att 

insamlingen av årsredovisningarna har skett vid en samlad tidpunkt och endast för ett år, pro-

blematik som kan uppstå då datainsamling sträcker sig över tid kan därmed också undvikas. 

 

Trovärdighet innefattar också frågan om överförbarhet, som hänvisar till den utsträckning i 

vilken resultaten kan överföras till andra situationer eller grupper (Polit & Hungler, 1999, s. 

717 se Graneheim & Lundman 2004, s.110). Författaren kan ge förslag om överförbarhet, 

men det är läsarens beslut huruvida resultaten kan föras över till ett annat sammanhang eller 

inte (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

För att underlätta överförbarhet, är det värdefullt att ge en klar och tydlig beskrivning av kul-

tur och sammanhang, urval och egenskaper hos analysenhet, datainsamling och analysprocess. 

En rik och kraftfull presentation av resultaten tillsammans med lämpliga citat kommer också 

att öka överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). För att främja studiens överförbarhet 

har vi gett distinkta beskrivningar av kultur och sammanhang, urval och egenskaper hos före-

tagen, datainsamlingen och analysprocessen. För att ytterligare underlätta överförbarheten har 

vi presenterat resultaten tillsammans med lämpliga citat och diagram. 

 

Det finns ingen enskild rätt innebörd eller universell tillämpning av forskningsresultat, endast 

den mest sannolika innebörden från ett visst perspektiv. I kvalitativ forskning, handlar trovär-

diga tolkningar om fastställande av argument för de mest troliga tolkningarna. Trovärdigheten 

ökar om resultaten presenteras på ett sätt som gör det möjligt för läsaren att leta efter alterna-

tiva tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

4.5 NVivo 

 

Datorstödd analys av kvalitativ data står för ett växande område när det gäller antal använ-

dare. Programmen gör det möjligt för forskare att koda texter de vill undersöka samt ta fram 

de delar forskaren vill titta närmare på (Bryman & Bell, 2013). 

 

Datorstödd analys underlättar kodning och framtagning genom att dessa processer blir effek-

tivare och snabbare. CAQDAS (computer-aided qualitative data analysis software) ökar 

transparensen i den kvalitativa dataanalysen. Program som NVivo uppmuntrar forskare att 
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reflektera över de koder som utvecklas i form av ”träd” som består av olika idéer som har 

samband med varandra. Detta kan vara positivt då det får forskare att tänka på fler möjliga 

kopplingar mellan koderna. Att koda data utgör en mycket viktig del i den kvalitativa ana-

lysen (Bryman & Bell, 2013). 

 

NVivo är ett mjukvarupaket för kvalitativ analys av data. Programmet har utformats för kvali-

tativa forskare som arbetar med mycket rik textbaserad och/eller multimediainformation, där 

det krävs djupa nivåer av analys på små eller stora datamängder. NVivo är avsett att hjälpa 

användare att organisera och analysera icke-numerisk eller ostrukturerad data. Programvaran 

tillåter användare att klassificera, sortera och ordna information, undersöka relationer i data 

och kombinera analys med länkning, formning, sökning och modellering. Forskare kan testa 

teorier, identifiera trender och korsköra information på en mängd olika sätt med hjälp av sök-

motor och frågefunktioner. Iakttagelser kan göras i mjukvaran och en mängd bevis kan bygg-

gas för att stödja studien (QSR International, u.å.). 

 

4.6 Urval 

 

De företag vi valt att undersöka grundar sig i en urvalsprocess som baserats först och främst 

på två saker: börsnotering och årsredovisningar på svenska. Börsnotering är ett krav från vår 

sida för att den tidigare argumentationen om existensberättigandet på börsen skall vara rele-

vant. Årsredovisningar på svenska är en förutsättning för att vi skall kunna analysera texterna 

utan språk- och tolkningshinder. Vid kvalitativ innehållsanalys är bemästrandet av det aktu-

ella språket en förutsättning för en lyckad analys utan tolkningsfel. Onoterade aktiebolag har 

oftast årsredovisningar i linje med ÅRL, mer eller mindre utan CSR- och frivillig redovisning, 

och därmed är dessa rapporter inte relevanta för denna studie. 

 

När det gäller välfärdsbolagen utgick vi från databasen Holdings för att skapa urvalet. Detta 

resulterade i att bolagen som tillhörde vård & omsorgsbranschen samt utbildningssektorn un-

der “allmänna tjänster”, enligt Holdings, blev de undersökta välfärdsbolagen. Ursprungligen 

var det fjorton bolag som det var frågan om att undersöka, dock föll fyra bort då varken någon 

av dessa hade en fullständig årsredovisning på svenska. Rethinking Care och Internationella 

Engelska Skolan börsnoterades våren respektive hösten 2016, varför ingen komplett årsredo-

visning sedan noteringen har upprättats. Aino Health hade endast årsredovisningar på finska 
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och valdes därför bort från urvalet. Orasolv valdes bort då deras årsredovisning enbart bestod 

av de lagstadgade delarna enligt ÅRL. 

 

De fyra svenska storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank var en självklarhet 

i urvalet då dessa var jämförelsegruppen. Detta gjorde att urvalet bestod av: 

 

Företag Bransch (enl. Holdings) 

AcadeMedia Allmänna tjänster 

Attendo Vård & Omsorg 

Capio Vård & Omsorg 

Feelgood Vård & Omsorg 

GHP Vård & Omsorg 

Handelsbanken Storbank 

Humana Vård & Omsorg 

Nordea Storbank 

SEB Storbank 

Swedbank Storbank 
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5 Empiri och Analys 

I detta kapitel presenteras studiens empiri och analys. Kapitlets upplägg organiseras efter de 

ämnesområden som uppdagats i årsredovisningarna och sedan diskuteras dessa utifrån det 

manifesta- och latenta innehållet. Empiri och analys framställs tillsammans eftersom det är 

det enda naturliga alternativet vid en kvalitativ innehållsanalys av detta slag. Analysen kan 

inte enkelt skiljas från empirin utan de två är beroende av varandra. 

 

Studiens empiriska material och tillika grunden för analysen består, som tidigare nämnts, av 

årsredovisningar från 10 börsnoterade aktiebolag. Årsredovisningarna var vid inhämtandet de 

senast utgivna från respektive bolag. Bolagen består av företag från två vitt skilda branscher, 

välfärds- och finansbranschen. Samtidigt som dessa två branscher är mycket olika gällande 

verksamhet är de lika varandra i flera andra avseenden. Bolagen agerar bland annat inom 

samma samhälle och är uppe till handel på samma börs, vilket skapar en del intressanta situat-

ioner. Välfärdsbolagen består av totalt 6 företag från vård- och omsorg samt utbildningssek-

torn. Finansbolagen består av de 4 svenska storbankerna. 

 

Under genomgången av det empiriska materialet har ett par ämnesområden utkristalliserats. 

Dessa ämnesområden är gemensamma områden som, genom det “induktiva” arbetssättet, 

uppdagats i företagens årsredovisningar. Kapitlets upplägg kommer att organiseras efter de 

ämnen som uppdagats och sedan diskuteras dessa utifrån det manifesta- och latenta innehållet. 

Empirin och analysen kommer att framställas tillsammans eftersom det är det enda naturliga 

alternativet vid en kvalitativ innehållsanalys av detta slag. Analysen kan inte enkelt skiljas 

från empirin utan de två är beroende av varandra. Ämnesområdena som presenteras och dis-

kuteras under det manifesta innehållet berör ord och definitioner. De ämnesområden som pre-

senteras under det latenta innehållet är företagsmål, utdelningspolicy och utdelning, VD-ord, 

samt samhällsansvar och vinstorientering. 

 

Genomgående under framställningen kommer resonemang föras till “det ansvarsfulla- och 

rationella företaget”, så som det avbildats i den teoretiska referensramen, för att undersöka hur 

våra resultat stämmer överens eller skiljer sig från teorierna. De relevanta teorierna för under-

sökningen är legitimitetsteori, intressentteori, institutionell teori, aktieägarvärde samt signale-

ringsteori. 
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Vi kommer inte att presentera all empiri som vi samlat in under studiens gång utan återger 

enbart ett axplock av denna. Anledningen till varför vi inte kommer presentera all empiri är 

att vi vill visa genom citat och tabeller hur det generellt ser ut i årsredovisningarna. Det fyller 

ingen funktion att redogöra för exakt all empiri då det inte resulterar i någon ny insikt eller 

kunskap. 

 

5.1 Det manifesta innehållet 

 

5.1.1 Individer och Kunder 

 

“Pennan är mäktigare än svärdet” skrev den engelske dramatikern Edward Bulwer-Lytton. 

Det är ett faktum att symbolhandlingar ofta har en större och framför allt mer varaktig genom-

slagskraft än (vålds)handlingar. Av denna anledning är det av intresse att studera det mani-

festa innehållet i CSR- och frivillig redovisningen i årsredovisningarna, eftersom ordet speg-

lar och symboliserar många bakomliggande strukturer i organisationerna. Förhållandet mellan 

ord och handling är avgörande för CSR. För att uppnå legitimitet måste orden återspegla af-

färspraxisen. (Lock & Seele, 2016). 

 

“Det finns en del tillfällen där börsens krav på tydlighet och korrekthet i användning av 

vissa begrepp krockar med hur vi normalt talar om utbildningsbranschen. I ett noterat fö-

retags årsredovisning finns i stort sett alltid ett avsnitt som heter just ”marknadsöver-

sikt”. Att tala om förskola, skola och vuxenutbildning som en marknad känns obekvämt 

för de flesta av oss som arbetar inom utbildning, orden ”bransch” eller ”sektor” vore 

egentligen bättre. En marknad har oftast kunder, även det ett svårt begrepp att använda. 

Vi använder det själva i de undersökningar vi gör hos de föräldrar, elever och vuxenstu-

derande som valt våra verksamheter, vi gör alltså ”kundundersökningar”. Vi har dock 

valt att i vår kvalitetsrapport, där vi redovisar alla sådana undersökningar, förklara be-

greppet enligt följande: Ordet ”kund” är svårt att använda i skolsammanhang och kan 

behöva sin förklaring. Med ”kunder”, menar vi såväl elever och föräldrar som stat och 

kommuner – alltså egentligen hela samhället som gett oss det uppdrag vi arbetar för att 

förverkliga på bästa sätt. En årsredovisning är huvudsakligen avsedd för läsare med sär-

skilt fokus på finansiella frågor, vi har därför valt att i just detta sammanhang relativt 
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strikt hålla oss till begrepp som inte kan missförstås av dem, men som ibland är obekväma 

för alla inom utbildningssektorn.” (AcadeMedia, 2016, s. 2) 

 

Det manifesta innehållet skiljer sig mellan välfärdsbolagen och bankerna. Bankerna använder 

genomgående ordet “kunder” för att beskriva de personer som köper deras tjänster. Välfärds-

bolagen använder endast ordet “kunder” när de pratar om dess uppdragsgivare, det vill säga 

stat, landsting och kommun. Ett undantag från välfärdsbolagens användning av ordet “kunder” 

är Feelgood. Feelgood utgör ett intressant undantag eftersom deras verksamhet riktar sig till 

företag, inte privatpersoner som för övriga välfärdsbolag. Feelgood erbjuder hälsotjänster till 

företag varför det blir mer naturligt att prata om “kunder”. När Feelgood hänvisar till männi-

skorna på kundföretagen används dock termen “anställd” eller “medarbetare”. Välfärdsbola-

gen väljer aktivt att undvika ordet “kunder” och använder istället ord som elever, deltagare, 

brukare, patienter, individer och människor. 

 

“Attendos vision är att stärka individen. För Attendo innebär detta att varje individ kän-

ner sig delaktig och lyssnad på, blir bemött med respekt och värme, känner stöd till själv-

ständighet, känner sig trygg och säker samt upplever att livskvaliteten påverkas positivt.” 

(Attendo, 2016, s. 6) 

 

“Feelgood ska skapa effekt och tydliga resultat för kundföretagen. Kunderna ska ha insikt 

i värdet av Feelgoods tjänster; strategiskt, ekonomiskt och mänskligt.” (Feelgood, 2016, 

s. 4) 

 

“Feelgood ska vara en trygg och kompetent hälsopartner som alla kundanställda känner 

stort förtroende för.” (Feelgood, 2016, s. 4) 

 

“På GHP:s kliniker är personalen och hela verksamheten fokuserade på att hjälpa just de 

patienter som kommer dit.” (GHP, 2016, s. 5) 

 

Att välfärdsbolagen undviker ordet “kunder” beror på att det är ett känsligt ord att använda 

inom branschen. Användandet av ordet “kunder” i ett välfärdssammanhang avhumaniserar de 

individer som erhåller vård och omsorg samt utbildning från bolagen och speglar en företags-

syn som är avkastningsorienterad. Detta på grund av att individerna inte längre ses som män-
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niskor utan som avkastningsbara resurser. Utifrån ett legitimerande perspektiv så vill inte väl-

färdsbolagen framstå som om det primära målet med verksamheten är monetära vinster. 

“Vinster i välfärden” är exempel på samhällsdebatt som hotar välfärdsbolagens existensberät-

tigande. Denna hotbild är en vardag för alla de tiotusentals företag som är verksamma inom 

välfärdsbranschen (Carlgren, 2014). Att undvika känsliga ord och negativ uppmärksamhet är 

därför en förutsättning för välfärdsbolagens fortsatta överlevnad. 

 

Att leva upp till samhällets sociala kontrakt, i likhet med Brown och Deegan (1998), är vä-

sentligt för välfärdsbolagen. Lyckas bolagen inte leva upp till detta implicita och explicita 

kontrakt kan det uppstå legitimitetsproblem. Även om legitimitetsskapandet inte nödvändigt-

vis innebär en garanterad resursallokering så anses legitimiteten vara en så pass viktig resurs 

att ett bolag inte kan överleva utan denna (Deegan & Unerman, 2011; Dowling & Pfeffer, 

1975; O’Donovan, 2002). Utifrån dessa resonemang blir det viktigt för välfärdsbolagen att 

inte uppfattas som illegitima. Hur välfärdsbolagen definierar sina “kundsegment” blir därför 

väsentligt för att rättfärdiga sin existens. 

 

Debatten om vinster i välfärden kan leda till att det uppstår en osäkerhet hos välfärdsbolagen. 

I sådana situationer kan det hända i likhet med DiMaggio och Powells (1983) resonemang om 

tvingande- och härmande isomorfism att organisationer modellerar sig efter varandra för att 

framstå som “normala” enligt samhället för att skapa alternativt behålla legitimitet. Därför 

väljer välfärdsbolagen ord som elever, deltagare, brukare och patienter för att visa att bolagen 

möter samhällets förväntningar. Bolagen vill signalera att de är en “bra” samhällsmedborgare 

(Dye, 1985; Lizzeri, 1999). Det skulle inte låta bra om välfärdsbolagen väljer att definiera en 

person som behöver hjälp, i form av vård eller omsorg, som kund. 

 

Detta inledande ämnesområde om det manifesta innehållet återspeglar den prekära situation 

som välfärdsbolagen befinner sig i. Samtidigt som välfärdsbolagens överlevnad helt avgörs av 

bolagens uppfyllnad av samhällskontraktet behöver de berättiga sin existens på börsen. För att 

motivera sin rätt på börsen krävs att välfärdsbolagen är vinstdrivande. Det är denna situation 

och dilemma som är unikt för välfärdsbolagen. Detta dilemma speglar sig tydligt i välfärdsbo-

lagens manifesta innehåll. Man pratar som bolag å ena sidan om ekonomiska vinster men å 
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andra sidan pratar man om att skapa ett mervärde för patienterna, brukarna och individerna. 

Att upprätthålla en balans mellan legitimitet och effektivitet är i linje med “det ansvarsfulla 

företaget” och avgörande för välfärdsbolagens fortlevnad vilket återspeglar sig tydligt i CSR-

diskursen. Av alla välfärdsbolag är det bara Feelgood som adresserar sina aktieägare i den 

frivilliga delen av årsredovisningen, dock endast två gånger vid samma tillfälle, nämligen 

VD-ordet. Denna företeelse visar på hur aktieägarna får liten uppmärksamhet i välfärdsbola-

gens årsredovisningar och hur fokus för verksamheten ligger på andra intressenter. Uppmärk-

samheten som aktieägarna får i bankernas CSR- och frivillig redovisning är inte mycket 

större. Bankerna adresserar i stället det positiva aktieägarvärdet som skapats, konkurrenskraf-

tiga utdelningar samt målet att skapa ett långsiktigt värde för aktieägarna. Nordea är det bolag 

som sticker ut då man genom “Bästa aktieägare” direkt adresserar aktieägarna i VD-ordet. 

 

“Som aktieägare i Feelgood är du med och investerar i en verksamhet med långsiktig 

potential och många vinnare. Om Feelgood tillvaratar sina affärsmöjligheter på ett bra 

sätt sparar  kunderna pengar och får mer attraktiva arbetsplatser med god arbetsmiljö 

och friskare medarbetare.  Enskilda människor får hjälp till bättre hälsa och aktieägarna 

kan få god avkastning på sin investering, samtidigt som samhället sparar kostnader  för 

sjukskrivningar.” (Feelgood, 2016, s. 20) 

 

Våra fyra svenska storbanker använder genomgående ordet “kunder”, vilket är en slående 

skillnad från välfärdsbolagen. Detta beror på att man har olika primära och sekundära intres-

senter. Bankernas primära intressenter är aktieägarna medan övriga delar av samhället ses 

som sekundära intressenter, vilket är konsekvent med “det rationella företaget”. För välfärds-

bolagen föreligger det motsatta förhållandet med samhället som primär intressent och aktieä-

garna som sekundära intressenter. Detta motsatsförhållande påverkar diskursen i hög grad, 

inte enbart vad gäller det manifesta innehållet. Då bolagen måste beakta olika intressentgrup-

per (Deegan, 2002) och deras makt, legitimitet och angelägenhet (Mitchell et al, 1997) så 

kommer det finnas olika uppfattningar om hur en organisation ska bedriva sin verksamhet. 

Beroende på dessa faktorer kommer det sociala kontraktet troligtvis att se olika ut för respek-

tive bolag. Intressenterna med störst angelägenhet och makt kommer influera bolagen på ett 

sådant sätt att företagen kommer att svara på dessa förväntningar (David et al, 2007; Mitchell 

et al, 1997). 
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“Målet ska främst nås genom nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna.” 

(Handelsbanken, 2017, s. 9) 

 

“För att möjliggöra ett ännu tydligare kundfokus har organisationen anpassats så att den 

speglar de unika behoven hos de olika kundsegmenten” (Nordea, 2017, s. 8) 

 

I och med att storbankerna har rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1800-talet så har 

dessa bolag haft tid på sig att genom olika processer institutionalisera sättet man uttrycker sig 

på, något som har kommit att accepteras av samhället. Detta har skapat en situation där ban-

kernas, intressenternas och samhällets syn på vad som är “normalt” har harmoniserats. Hade 

bankerna varit i en lika osäker situation som välfärdsbolagen nu befinner sig i så hade banker-

na kanske valt att uttrycka sig på ett annorlunda sätt. 

 

5.1.2 Kvalitet och Långsiktighet 

 

För både välfärdsbolagen och bankerna är önskan att uppfattas som legitima väldigt utmär-

kande i företagens årsredovisningar. Denna önskan manifesterar sig dock på skilda sätt. Som 

relativt ny och i synnerhet ifrågasatt aktör på en marknad som under lång tid präglats av stat-

ligt monopol, är välfärdsbolagen i stort behov av att uppfattas som ett likvärdigt alternativ till 

den statliga verksamheten. Välfärdsbolagen är därför väldigt måna om att kvalitet skall ge-

nomsyra all verksamhet, åtminstone i företagens rapportering. Motsvarande term för bankerna 

är långsiktighet som är ett centralt begrepp i bankernas rapportering och återspeglar i likhet 

med välfärdsbolagen ett fokus på kvalitet före volymer. Bankerna rapporterar på ett sådant 

sätt att samtidigt som det är väsentligt med vinster i nutid så är det viktigt att behålla ett lång-

siktigt perspektiv på saker och ting. Långsiktighet, kundernas behov, kundnöjdhet och jämfö-

relser med de konkurrerande bolagen är centrala teser för utvecklingsarbetet hos bankerna. 

Respektive bank vill på lång sikt bli den bästa aktören inom sitt segment på marknaden. Re-

sonemang som framförts varför bolagen väljer att använda vissa ord under 5.1.1 Individer och 

Kunder anser vi är tillämpbara även här. 
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“Handelsbanken är en fullsortimentsbank med ett decentraliserat arbetssätt, stark lokal 

förankring genom landsomfattande kontorsnät och långsiktighet i kundrelationerna” 

(Handelsbanken, 2017, s. 9) 

 

“Under 2017 fortsätter vi att investera i vår långsiktiga ambition att bli nummer ett på 

alla våra marknader sett till lönsamhet, nöjda kunder och nöjda medarbetare.” (Nordea, 

2017, s. 14) 

 

“Vi försöker anpassa och utveckla våra tjänster i nära samarbete med våra kunder så att 

vi kan vara proaktiva och uppfylla deras långsiktiga behov. Vi är övertygade om att vi 

därigenom kan leva upp till vår ambition att skapa långsiktigt värde för våra kunder och 

därmed övertiden för er, våra aktieägare.” (Marcus Wallenberg, SEB, 2017, s. 2) 

 

“Swedbanks aktieägare kräver en konkurrenskraftig avkastning på sitt investerade kapi-

tal. Samtidigt är en god lönsamhet nödvändig för att säkra vår långsiktiga konkurrens-

förmåga och skapa investeringsmöjligheter.” (Swedbank, 2017 s. 10) 

 

Vård och omsorg samt utbildning är prioriterade områden för den statliga välfärden. Staten 

står inför stora utmaningar med en omfattande efterfrågan och ett stressat utbud på dessa es-

sentiella välfärdstjänster. Det är i denna brist, i kombination med statliga regleringar, som 

vinstdrivande välfärdsbolag uppstått. Eftersom dessa bolag finansieras med skattepengar, via 

stat, landsting och kommun, blir vinstfrågan känslig. Flera skandaler, bland annat Caremas-

kandalen, har uppdagats där välfärdsbolag brustit i kvalitet till förmån för kostnadsbesparing-

ar och avkastning till aktieägare. Välfärdsbolagen är därför noggranna med att rapportera hur 

kvalitet genomsyrar hela verksamheten. Utan en likvärdig eller överlägsen kvalitet, jämfört 

med den statliga verksamheten, är välfärdsbolagens existensberättigande inte motiverad och 

en dålig allokering av skattebetalarnas begränsade resurser. 

 

“För att fullt ut kunna ta tillvara möjligheterna inom koncernen har dessutom AcadeMe-

dia  på övergripande nivå successivt kommit att ta en allt mer aktiv roll i kvalitets- och ut-

vecklingsarbetet. Dels för att kunna bli en mer kvalificerad sparringpartner till de olika 

verksamheter som ingår i AcadeMedia, dels för att fullt ut kunna stå som garant för att 
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alla barn, elever och vuxenstuderande får en utbildning av god kvalitet.” (AcadeMedia, 

2016, s. 12)  

 

“Kvalitet byggd på fyra hörnstenar fångar vår helhetssyn på kvalitetsbegreppet.  Förstå-

elsen för patienternas behov formar innehållet i varje hörnsten och samspelet mellan 

hörnstenarna skapar goda medicinska resultat och en bra patientupplevelse i varje vård-

tillfälle.” (Capio, 2016, s. 6) 

 

“Kvalitetsarbete är högsta prioritet på alla nivåer inom organisationen – allt från att 

varje medarbetare tar ansvar i sitt dagliga arbete till att Humana som företag strategiskt 

arbetar med ledningssystem, systematisk uppföljning och egenkontroll.” (Humana, 2016, 

s. 15) 

 

5.2 Det latenta innehållet 

 

5.2.1 Företagsmål 

 

Att utforma affärsidé, vision, värderingar och mål är ett centralt moment för ett företag. Dessa 

komponenter sammanställs ofta i en värdegrund eller policy som skall genomsyra företaget 

och efterlevas av de anställda. Att studera och jämföra sådana grundstenar inom och mellan 

branscher kan därför säga mycket om ett företag och dess verksamhet. Vi har valt att fram-

ställa företagsmålen, i Tabell 1, med valda bolags verksamheter och resultaten är slående. Att 

jämföra företagsmålen är intressant eftersom de speglar själva anledningen till varför de be-

driver verksamhet. 
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Tabell 1. Före-

tagsmål 

      

Företag Meningsbärande enhet Kondenserad menings-

bärande enhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

AcadeMedia AcadeMedias övergripande mål är att leverera den 

bästa utbildningskvaliteten inom de områden som 

koncernen bedriver verksamhet. Vi ska år 2020 vara 

Europas ledande och viktigaste utbildningsföretag. 

Det är en tydlig förflyttning mot vår vision som är 

att vara en internationell förebild (AcadeMedia, 

2016). 

Övergripande mål är att 

leverera den bästa utbild-

ningskvaliteten. 

Bästa utbildnings-

kvaliteten 

Kvalitet Legitimitet Ansvar 

Attendo Vara det mest attraktiva valet och mest respekterade 

omsorgs- och vårdföretaget i Norden. Vara den 

största privata aktören inom omsorg i Europa år 

2025 (Attendo, 2016). 

Vara det mest attraktiva 

valet och mest respekte-

rade omsorgs- och vårdfö-

retaget i Norden. 

Förstahandsval av 

vård- och omsorgs-

tjänster 

Kvalitet Legitimitet Ansvar 

Capio Målet för allt sjukvårdsarbete är att uppnå bästa 

möjliga livskvalitet för varje enskild patient. Många 

blir helt friska, andra får möjlighet att leva ett mer 

normalt liv. Också i livets slutskede ska människors 

självkänsla och värdighet respekteras och stärkas. 

Våra främsta drivkrafter är kvalitet, medkänsla och 

ansvar. (Capio, 2016). 

Målet för allt sjukvårds-

arbete är att uppnå bästa 

möjliga livskvalitet för 

varje enskild patient. 

Bästa möjliga livs-

kvalitet 

Kvalitet Legitimitet Ansvar 

Feelgood Feelgood ska vara ledande inom företagshälsa (Fe-

elgood, 2016). 

Ledande inom företags-

hälsa. 

Ledande inom före-

tagshälsa 

Kvalitet Legitimitet Ansvar 
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GHP Den traditionella sjukhusbundna sjukvården står 

inför ett antal utmaningar som GHP:s affärsmodell 

har som mål att vara en del av lösningen på (GHP, 

2016) 

Vara en del av lösningen. Lösning Kvalitet Legitimitet Ansvar 

Handelsbanken Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än 

genomsnittet för jämförbara banker på hemma-

marknaderna (Handelsbanken, 2017). 

Målet är att ha bättre 

lönsamhet än genomsnit-

tet. 

Bättre lönsamhet Värdeskapande Effektivitet Vinstorientering 

Humana Den självklara utföraren av omsorgstjänster för 

kunder, klienter och beställare med höga kvalitets-

krav. Kvalitativ verksamhet, Attraktiv arbetsgivare, 

Långsiktig och uthållig tillväxt, Ansvarstagande 

samhällsaktör (Humana, 2016). 

Den självklara utföraren 

av omsorgstjänster. 

Förstahandsval av 

omsorgstjänster 

Kvalitet Legitimitet Ansvar 

Nordea Min vision för framtidens Nordea är en bank som är 

individuellt anpassad och relevant för varje kund 

(Casper von Koskull, Nordea, 2017). 

En bank som är individu-

ellt anpassad och relevant 

för varje kund. 

Kundanpassad bank Värdeskapande Effektivitet Vinstorientering 

SEB Vårt mål är att skapa långsiktigt värde för våra 

kunder och därmed generera hållbar och konkur-

renskraftig avkastning för våra aktieägare (Marcus 

Wallenberg, SEB, 2017). 

Målet är att skapa lång-

siktigt värde för kunder-

na. 

Långsiktigt vär-

deskapande 

Värdeskapande Effektivitet Vinstorientering 

Swedbank Våra mål ska bidra till långsiktigt värdeskapande. 

Högt kundvärde är en förutsättning för hållbar lön-

samhet och värdeskapande för övriga intressenter. 

(Swedbank, 2017). 

Målet är att bidra till 

långsiktigt värdeskap-

ande. 

Långsiktigt vär-

deskapande 

Värdeskapande Effektivitet Vinstorientering 
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Av välfärdsbolagens företagsmål går att finna en tydlig tråd till ett bredare samhällsansvar och 

visar hur välfärdsbolagen tagit i beaktning den etiska “miljö” som de befinner sig i (Brown & 

Deegan, 1998). Detta fenomen grundar sig i branschens unika verksamhetsområde och intres-

senter. Välfärdsbolagens primära intressenter är den allmänna opinionen i samhället och de 

svenska politikerna varför företagen anpassar sina verksamhetsmål för att accepteras av dessa 

och tillåtas fortsätta bedriva rörelse (Clarkson, 1995). Den allmänna opinionen och politikerna 

är intressenter som besitter makt, legitimitet och inflytande i linje med Mitchell et als (1997) 

resonemang. Den allmänna opinionen och politikerna är därför betydelsefulla intressenter för 

välfärdsbolagen och företagen är därmed benägna att svara på deras förväntningar, vilket tyd-

ligt framgår av företagsmålen (David et al, 2007). Det sociala kontraktet förutsätter att väl-

färdsbolagen är aktsamma med vinster. Ett välfärdsbolag med socialt ansvarsfull verksamhet, 

vars mål är vinstmaximering, klingar inte väl hos samhället. Denna situation är välfärdsbola-

gen väl införstådda med och därför uttrycks företagsmålen i socialt ansvarsfulla termer. Legi-

timitet utgör nämligen en livsnödvändig resurs för välfärdsbolagens överlevnad (Dowling & 

Pfeffer, 1975; O’Donovan, 2002). Nästa ämnesområde förklarar hur dessa företagsmål resul-

terat i en sparsam utdelningspolicy, försiktighet med att diskutera vinster i årsredovisningen 

och en restriktiv hållning gällande utdelning till aktieägare.  

 

Samma samhällsansvar går inte att finna i bankernas årsredovisningar då företagsmålen är 

mer vinstorienterade. Det beror på att det är mer accepterat, till och med underförstått, att 

bankernas huvudsyfte är att generera vinster som resulterar i avkastning för bolagens aktieä-

gare. Detta beror i sin tur på att bankernas primära intressenter är aktieägarna. Då aktieägarna 

besitter makt, legitimitet och inflytande (Mitchell et al, 1997) är dessa de betydelsefullaste 

intressenterna för bankerna, varför bankerna är benägna att svara på aktieägarnas förväntning-

ar, vilket tydligt framgår av bankernas företagsmål (David et al, 2007). Bankernas samhälls-

ansvar är därför underordnat det långsiktiga lönsamhetssyftet. Detta fenomen har varit in-

stitutionaliserat under lång tid och resulterat i andra verksamhetsförutsättningar för bankerna. 
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5.2.2 Utdelningspolicy och Utdelning 

 

Utdelningspolicyn återspeglar de skillnader som existerar mellan välfärdsbolagen och banker-

na vad gäller ansvarsfullhet respektive vinstorientering. Välfärdsbolagen uttrycker ett mer 

sparsamt förhållningssätt till utdelningar till aktieägare i företagens utdelningspolicys. Utdel-

ningsnivån och de faktiska utdelningarna är generellt sett dessutom lägre för välfärdsbolagen 

än bankerna. För välfärdsbolagen är återinvesteringar av vinsterna i verksamheten därtill 

överordnat utdelningen till aktieägare. Välfärdsbolagen uttrycker explicit ett bredare sam-

hällsansvar i utdelningspolicyn. 
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Tabell 2. 

Utdel-

ningspo-

licy 

         

Företag Meningsbärande enhet Kondenserad menings-

bärande enhet 

Kod Underkategori Kate-

gori 

Tema Föresla-

gen utdel-

ning av 

styrelsen 

Resul-

tat/aktie 

Utdelning i 

förhållande 

till resul-

tat/aktie 

AcadeMe-

dia 

AcadeMedias ansvar är 

främst att tillhandahålla 

en god utbildning för de 

ersättningar som erhålls. 

Detta ska göras på effek-

tivast möjliga sätt. 

AcadeMedias fria kassa-

flöde kommer främst att 

återinvesteras i verksam-

heten för att upprätthålla 

hög kvalitet och finansi-

era framtida tillväxt. 

Överskottet kan delas ut 

till aktieägarna givet att 

AcadeMedias mål gäl-

lande kvalitet och finan-

siell ställning är uppfyllt. 

Överskottet kan delas ut 

till aktieägarna givet att 

AcadeMedias mål gäl-

lande kvalitet och finan-

siell ställning är uppfyllt. 

Kvalitet 

och finan-

siell ställ-

ning 

Kvalitet Legiti-

mitet 

Ansvar Föreslår att 

ingen 

utdelning 

ska ske 

(Ingen 

utdelning 

har skett 

de 10 sen-

aste åren) 

3.74 kr - 
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(AcadeMedia, 2016) 

Attendo Utdelning baserat på 

investeringsmöjligheter 

och finansiell position. 

(Attendo, 2016) 

Utdelning baserat på 

investeringsmöjligheter 

och finansiell position. 

Investe-

ringsmöj-

ligheter 

och finan-

siell posit-

ion 

Återinvestering Legiti-

mitet 

Ansvar Föreslår att 

en utdel-

ning ska 

ske (0.54 

kr/aktie) 

1.79 kr 30 % 

Capio Enligt den av styrelsen 

antagna utdelningspoli-

cyn är Capios målsätt-

ning att lämna en utdel-

ning motsvarande cirka 

30% av periodens resul-

tat över tid, vilket möj-

liggör betydande återin-

vesteringar i verksam-

heten. (Capio, 2016) 

Utdelning motsvarande 

cirka 30% av periodens 

resultat över tid, vilket 

möjliggör betydande 

återinvesteringar i verk-

samheten. 

Betydande 

återinve-

steringar i 

verksam-

heten 

Återinvestering Legiti-

mitet 

Ansvar Föreslår att 

en utdel-

ning ska 

ske (0.50 

kr/aktie) 

1.45 kr 34 % 

Feelgood Styrelsens avsikt är att 

bolaget ska lämna utdel-

Utdelning om 30 procent 

av resultatet efter skatt, 

Långsiktig 

betalnings-

Kvalitet Legiti-

mitet 

Ansvar Föreslår att 

ingen 

−0.06 kr - 
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ning som följer koncer-

nens resultatutveckling 

förutsatt att den bedöms 

vara förenlig med kon-

cernens konsoliderings-

behov, likviditet och 

finansiella ställning. 

Målet är att lämna utdel-

ning om 30 procent av 

resultatet efter skatt, 

förutsatt en soliditet om 

lägst 30 procent. (Feel-

good, 2016) 

förutsatt en soliditet om 

lägst 30 procent. 

förmåga utdelning 

ska ske 

GHP Mot bakgrund av en 

ökad stabilitet i verk-

samheten samt en star-

kare balansräkning har 

styrelsen förnyat GHP:s 

utdelningspolicy. Utdel-

ning ska långsiktigt 

uppgå till 50 procent av 

årets resultat (efter skatt 

och minoritet). De årliga 

besluten om utdelning 

ska dock beakta genom-

Utdelning ska på lång 

sikt uppgå till 50 procent 

av årets resultat, Bola-

gets strategi för tillväxt, 

finansiella ställning samt 

övriga ekonomiska mål 

skall tas i beaktning 

Långsik-

tighet och 

finansiell 

ställning 

Långsiktighet Legiti-

mitet 

Ansvar Föreslår att 

en utdel-

ning ska 

ske (0.15 

kr/aktie) 

0.33 kr 45 % 
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förandet av bolagets 

strategi för tillväxt, bola-

gets finansiella ställning 

samt övriga ekonomiska 

mål. (GHP, 2016) 

Handels-

banken 

Handelsbankens lönsam-

hetsmål syftar bland 

annat till att ge aktieä-

garna en långsiktigt god 

värdetillväxt uttryckt i 

en, över konjunkturcy-

keln, stigande vinst per 

aktie. Banken strävar 

efter att den ordinarie 

utdelningen ska visa 

långsiktig och stabil 

tillväxt som reflekterar 

värdeskapandet. Utdel-

ningsnivån ska dock inte 

leda till att myndigheter-

nas kapitalkrav under-

skrids (Handelsbanken, 

2017). 

Lönsamhetsmålet syftar 

bland annat till att ge 

aktieägarna en långsik-

tigt god värdetillväxt 

Långsiktigt 

god värde-

tillväxt 

Värdetillväxt Effekti-

vitet 

Vinstori-

entering 

Föreslår att 

en utdel-

ning ska 

ske (5.00 

kr/aktie) 

8.43 kr 59 % 

Humana Utdelning uppgående till 

30 procent av nettovins-

Utdelningsförslaget ska 

beakta Humanas långsik-

Långsik-

tiga ut-

Återinvestering Legiti-

mitet 

Ansvar Föreslår att 

ingen 

0.61 kr - 
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ten. Utdelningsförslaget 

ska beakta Humanas 

långsiktiga utvecklings-

potential och finansiella 

ställning. (Humana, 

2016) 

tiga utvecklingspotential 

och finansiella ställning. 

vecklings-

potential 

och finan-

siella ställ-

ning 

utdelning 

ska ske. 

Någon 

utdelning 

har aldrig 

skett 

Nordea Nordeas utdelningspolicy 

är att upprätthålla en 

stark kapitalposition 

enlighet med bankens 

kapitalpolicy. Ambition-

en är att nå en årlig ök-

ning av utdelningen per 

aktie. (Nordea, 2017) 

Ambitionen är att nå en 

årlig ökning av utdel-

ningen per aktie. 

Årlig ök-

ning av 

utdelning-

en per 

aktie 

Värdetillväxt Effekti-

vitet 

Vinstori-

entering 

Föreslår att 

en utdel-

ning ska 

ske (0.65 

EUR/aktie) 

0.93 EUR 70 % 

SEB SEB eftersträvar att 

uppnå en långsiktig ut-

delningstillväxt utan att 

negativt påverka koncer-

nens kapitalmål. Den 

årliga utdelningen per 

aktie ska motsvara 40 

procent eller mer av 

vinsten per aktie. Varje 

års utdelning fastställs 

med hänsyn till det rå-

SEB eftersträvar att 

uppnå en långsiktig ut-

delningstillväxt. 

Långsiktig 

utdelnings-

tillväxt 

Värdetillväxt Effekti-

vitet 

Vinstori-

entering 

Föreslår att 

en utdel-

ning ska 

ske (5.50 

kr/aktie) 

4.88 kr 113 % 
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dande ekonomiska läget 

samt koncernens vinst, 

tillväxtförutsättningar, 

myndighetskrav och 

kapitalisering. (SEB, 

2017) 

Swedbank Utdelningspolicyn är att 

dela ut 75 procent av 

vinsten till aktieägarna. 

(Swedbank, 2017) 

Utdelningspolicyn är att 

dela ut 75 procent av 

vinsten till aktieägarna. 

Utdelning 

75 procent 

av vinsten 

Värdetillväxt Effekti-

vitet 

Vinstori-

entering 

Föreslår att 

en utdel-

ning ska 

ske (13.20 

kr/aktie) 

17.5 kr 75 % 
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Attendo (2016, s. 7) skriver i samband med utdelningspolicyn: 

“Attendo ser en koppling mellan hög kvalitet och stabila marginaler. Attendo avser inte 

att växa på bekostnad av kvalitet eller lönsamhet. Attendo ska ha en stark finansiell ställ-

ning som säkerställer finansiell stabilitet och ger möjligheter att fatta långsiktiga beslut, 

och utdelning ska grundas på Attendos investeringsmöjligheter och finansiella position.” 

 

Vidare skriver Humana (2016, s. 40): 

“För att säkerställa högkvalitativa tjänster och för att finansiera fortsatt tillväxt har sty-

relsen i Humana beslutat att bolagets kassaflöde ska återinvesteras i verksamheten. I en-

lighet med beslutet har ingen utdelning någonsin gjorts till aktieägare i bolaget.” 

 

AcadeMedia (2016, s. 11) skriver: 

“Det fria kassaflödet ska primärt återinvesteras. Överskottet kan delas ut till aktieägarna 

givet att AcadeMedias mål gällande kvalitet och finansiell ställning är uppfyllt.” 

 

“Det fria kassaflödet ska primärt återinvesteras” skriver AcadeMedia (2016), detta är ett in-

tressant förhållningssätt till vinster med tanke på aktiebolagslagen. Det fria kassaflödet  visar 

ett bolags verkliga vinst, det vill säga det värde som är hänförligt till aktieägarna. Aktieägarna 

kan bestämma vad de vill göra med detta värde, exempelvis dela ut denna summa. Av 3 kap. 3 

§ ABL (SFS 2005:551) går att utläsa att oavsett om verksamhetsföremålet är bankverksamhet, 

vård och omsorg eller utbildning är syftet med all affärsverksamhet att genererar ett överskott, 

en vinst. Det är också, sedan aktiebolagslagstiftningens begynnelse, lagens utgångspunkt. 

Verksamhetens syfte är att generera vinst till fördelning bland aktieägarna, om inte annat 

framgår av bolagsordningen. 

 

En inskränkning i denna förutsatta vinstfördelning är om företag i bolagsordningen enligt 3 

kap. 3 § ABL (SFS 2005:551) har bestämt att en vinstfördelning mellan aktieägarna inte ska 

ske då bolagets verksamhet inte har som syfte att dela ut potentiella vinster. Av Academedias 

bolagsordning kan vi inte utläsa något sådant syfte. Ett problem som vi uppdagat, genom ef-

terforskning, är att AcadeMedia har begränsat vinstberättigandet för C-aktierna i företaget 

(AcadeMedia, 2017). Dock finns det inte kvar några C-aktier i bolaget då samtliga C-aktier 

konverterades till stamaktier på en extrainsatt bolagsstämma 2016 (AcadeMedia, 2016). De 
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flesta aktier på börsen är stamaktier. Stamaktier är ordinarie aktier som utgivits i samband 

med skapandet av bolaget för att anskaffa ursprungligt aktiekapital. Det kan också vara aktier 

som tillkommit vid nyemission av fler stamaktier.  

 

Aktiebolagslagens 3 kap. 3 § (SFS 2005:551) är ett omdiskuterat lagrum. Juristkåren är inte 

ense om lagtolkningen av vinstsyftet. Vad som kan betraktas som långsiktigt värdeskapande 

är inte entydigt eller objektivt fastställt. Enligt vissa är aktiebolagets vinstsyfte inte förenligt 

med social ansvarsfullhet medan andra menar att samhällsansvar är en likvärdig långsiktig 

investering som R&D och företagsförvärv (Kvart, 2017; Skog, 2015). Vad som kan accepte-

ras som långsiktigt värdeskapande är alltså i nuläget en subjektiv tolkningsfråga. Det krävs en 

omarbetning av 3 kap. 3 § ABL för att kunna likställa eller överordna social ansvarsfullhet i 

företagens bolagsordningar utan att riskera bryta mot vinstsyftet (Kvart, 2017). En restriktiv 

tolkning hävdar att AcadeMedia i nuläget inte uppnår ABLs krav på vinstsyfte. 

 

Samhällsansvaret som uttrycks i utdelningspolicyn från Tabell 2 delas av samtliga välfärdsbo-

lag i mer eller mindre utsträckning. Utdelningspolicyn är ett tydligt exempel på välfärdsbola-

gens mer explicita samhällsansvar. Välfärdsbolagen tar ett större socialt ansvar genom att 

minska utdelningarna till aktieägarna och i större utsträckning återinvestera vinsterna i verk-

samheten för att fokusera på förbättring och utveckling. Detta fenomen har likheter med van 

der Zwans (2014) samt Lazonick och O’Sullivans (2000) framställning av utvecklingen av 

finansialiseringen. Finansialiseringen har generellt sett ökat orienteringen mot aktieägarvärde 

och börsvärde vilket ligger i linje med “det rationella företaget”. Denna orientering åter-

speglas i bankernas utdelningspolicys. Välfärdsbolagen uppvisar dock en stark motvilja till att 

införliva dessa värderingar i sina verksamheter. Detta beror dels på att välfärdsbolagen agerar 

i en bransch där maximering av aktieägarvärde och börsvärde inte anses vara förenligt med de 

kvalitetskrav som ställs på företagen av samhället och intressenter. Vidare tillhör välfärdsbo-

lagen en ung tillväxtbransch vilket ställer krav på återinvestering av vinster i verksamheten 

medan bankerna tillhör en mogen sektor vilket ställer krav på en mer utdelningsorienterad 

policy. Även bankerna nämner dock att det sker en viss återinvestering av vinsten. Kan det 

vara så att företag med större socialt ansvarstagande verksamheter har en större motstånds-

kraft för finansialiseringen och aktieägarvärdeorienteringen? Företagens primära intressenter 

kommer att ställa krav på hur vinsterna ska fördelas. Välfärdsbolagens primära intressenter, 
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där socialt ansvarstagande är i centrum, kommer att ställa andra krav än bankernas primära 

intressenter. Kraven kommer innebära att återinvesteringar i verksamheten ska ske till förmån 

för eleverna, individerna och patienterna. Bankernas primära intressenter ställer däremot krav 

på att få avkastning på sitt kapital. 

 

Från Tabell 2 kan utläsas att AcadeMedia, Humana och Feelgood inte lämnade utdelning till 

aktieägare för verksamhetsåret 2015 medan Attendo, Capio och GHP lämnade sparsamma 

utdelningar om 0.54, 0.50 och 0.15 kronor per aktie, vilket motsvarar 30, 34 samt 45 procent 

av vinsten per aktie. Capio, Feelgood och GHP har existerat längst på börsen bland välfärds-

bolagen, vilket kan förklara varför deras utdelningspolicys är högre. Humana är undantaget 

som trots börsnotering 2016 har en utdelningspolicy om 30 procent, dock har det aldrig skett 

någon utdelning till aktieägare. I välfärdsbolagens årsredovisningar kan man tyda att vinster i 

verksamheten är mer en ekonomisk konsekvens av rörelsen och inget självändamål i sig 

självt. Samtliga banker gav utdelning till aktieägarna och högsta beloppet gav Swedbank med 

13.20 kronor per aktie, vilket motsvarar 75 procent av vinsten per aktie. Hos bankerna däre-

mot, där vinstorientering och utdelningar inte ses som ett problem, är utdelningspolicyn och 

de faktiska utdelningarna betydligt högre jämfört med välfärdsbolagen. Detta kan bero på, 

som tidigare nämnts, det faktum att bankerna har existerat ända sedan 1800-talet. Bankerna 

vill signalera för de primära och sekundära intressenterna hur pass “duktiga” man är som bo-

lag för att uppnå konkurrensfördelar och allokera resurser. Bankerna väljer att signalera detta 

för att inte bli undervärderade (Campbell et al, 2001). 

 

GHP är det bolag bland välfärdsbolagen som sticker ut när det kommer till utdelningspolicyn. 

Att ha en utdelningspolicy som på lång sikt ska uppgå till 50 % av årets resultat är dock inte 

särskilt konstigt i ett helhetsperspektiv på börsen. GHP har inte alltid haft denna utdelningspo-

licy. Innan GHP ändrade sin utdelningspolicy under 2014 (GHP, 2015) lät utdelningspolicyn 

så här:  

 

“Grundprincipen är att det redovisade resultatet i första hand skall återinvesteras i rörel-

sen för en fortsatt tillväxt och utveckling av koncernens verksamhet inom högspeciali-

serad sjukvård. Styrelsen kommer dock att löpande utvärdera ambitionen att upprätthålla 

en långsiktig och stabil utdelning över tiden. Framtida beslut om eventuell utdelning ska 
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beakta genomförandet av bolagets strategi, finansiella ställning samt övriga ekonomiska 

mål.” (GHP, 2014, s. 21) 

 

Bolaget har på så sätt gått från att vara mer fokuserat på återinvesteringar för att gynna ut-

vecklingen och tillväxten till att ha en mer utdelningsorienterad policy. En anledning till änd-

ringen kan ha sin bakgrund i det faktum att GHP har varit börsnoterat sedan 2008, vilket 

skulle tyda på att ett företags mognadsfas påverkar utdelningen. Det som förvånar är att GHP 

har en högre målbild än vad SEB har. GHP väljer dock samtidigt att vara restriktiva då de 

skriver:  

 

“De årliga besluten om utdelning ska dock beakta genomförandet av bolagets strategi 

för tillväxt, bolagets finansiella ställning samt övriga ekonomiska mål.” (GHP, 2016, s. 

20)  

 

“Det ansvarsfulla företaget” kommer att ägna sig åt överväganden och åtgärder för att leva 

upp till intressenternas krav (Deegan & Unerman, 2011). Detta är något som är extra påtagligt 

för välfärdsbolagen med tanke på diskussionerna om vinster i välfärden. Ett sätt för välfärds-

bolagen att minska potentiella kostnader, är att redovisa på ett sätt som visar att deras hand-

lingar är legitima och i överensstämmelse med goda samhällsmedborgare (Brammer & Pave-

lin, 2006; Fields et al, 2001). I detta sammanhang avser det en utdelningspolicy som premie-

rar återinvestering i verksamheten framför utdelningar till aktieägare. Samhället och intressen-

terna har genom de sociala kontrakten stipulerat att stora vinster i välfärden, på bekostnad av 

människorna som brukar företagens tjänster, inte är acceptabelt. De ekonomiska vinsterna är 

de facto inte heller fokus för de börsnoterade välfärdsbolagen, vilket framgår bland annat av 

utdelningspolicyn. 

 

Institutionell teori ger en förklaring varför företag tenderar att likna varandra, både gällande 

egenskaper och form (Deegan & Unerman, 2011). Isomorfismen enligt DiMaggio och Powell 

(1983) kan ge en förklaring till varför utdelningarna är relativt sparsamma. Debatten om vins-

ter i välfärden speglar en osäker och oklar miljö för välfärdsbolagen vilket resulterar i att  or-

ganisationerna tenderar att efterlikna varandra för att uppnå legitimitet. Tvingande, härmande 

och normativa påtryckningar (DiMaggio & Powell, 1983) kan ha kommit att skapa den nuva-
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rande utdelningsstrategi som råder hos välfärdsbolagen. Inflytelserika intressenter har ställt 

krav på att små alternativt inga utdelningar ska ske. Detta har lett till att bolagen jämför sig 

med varandra för att framstå som legitima, vilket är anledningen till varför utdelningspolicyn 

ser ut som den gör. Denna typ av utdelningspolicy har kommit att normaliseras genom grupp-

normer. 

 

5.2.3 VD-ord 

 

Då samtliga bolag i urvalet har ett VD-ord så skapas möjligheten att upptäcka potentiella lik-

heter och skillnader. Något som är värt att notera är att SEB:s VD-ord är speciellt då det till 

stor del kan ses som ett tackbrev då VD:n och koncernchefen Annika Falkengren lämnar pos-

ten under 2017 (SEB, 2017). 

 

Tabell 3 

Företag 
Finansiella inslag (i form av 

värdesiffror) 

Händelser un-

der året 

Företagsstra-

tegier 

Framtidsutsikter och 

utmaningar 

AcadeMedia 


  

Attendo    

Capio 


  

Feelgood   



GHP 


  

Handelsban-

ken 




 

Humana    

Nordea    

SEB 


 



Swedbank    

 

I Tabell 3 presenteras fyra olika kategorier som uppdagades vid djupläsning av respektive 

bolags VD-ord. De fyra kategorierna är finansiella inslag (som presenteras i form av diverse 

värdesiffror), händelser under året, företagsstrategier samt framtidsutsikter och utmaningar. 

Varje bock för respektive bolag och kategori innebär att man berör detta ämnesområde. Dis-

positionen för samtliga VD-ord är relativt lika. Den generella dispositionen av VD-ordet som 

vi har kunnat konstatera är dåtid-nutid-framtid. Dispositionen åstadkoms genom att inled-

ningsvis konstatera hur året har varit till följd av en tillbakablick på det gångna året och på 
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vad som åstadkommits. Sedan framställs en beskrivning av bolagets nuvarande position, nå-

got som i sin tur utgör ett avstamp för vad bolaget ska göra fortsättningsvis. Något som är 

gemensamt för alla bolag i vårt urval är ordvalet Vi, exempelvis “Vi agerar”, “Vår högsta 

prioritet är”. Dessa två typer av uttalanden kan ha två intentioner. Den ena intentionen skulle 

kunna vara att sprida “produkter” samt sitt kunnande. Den andra intentionen kan vara att ex-

pandera verksamheten. Stilen för respektive bolags VD:ord skiljer sig en del. Längden på tex-

ten, sättet man väljer att uttrycka sig på och dylikt kan vara resultat av att varje bolag vill 

skapa en individuell profil.  

 

Anledningen till varför stilen för respektive VD:ord skiljer sig gentemot de andra kan ha sin 

grund i att varje bolag är unikt. Samtliga bolag har olika risker, ekonomiska förutsättningar, 

personalstyrkor etc. De övergripande grundpelarna är mer eller mindre desamma, men genom 

djupdykningar upptäcks skillnader som kan grunda sig i varje bolags “unika” situation. 

 

5.2.3.1 Finansiella inslag 

 

Av kategorin finansiella inslag går det utläsa att en majoritet av bolagen i vårt urval väljer 

genom värdesiffror att beskriva finansiella händelser. Exempelvis: 

 

“Under 2015 fortsatte vi att visa god tillväxt och ett starkt resultat. Omsättningen ökade 

med 8,7 procent till 9 831 Mkr (9 045) och rörelseresultatet ökade med 13,5 procent till 

933 Mkr (822). Rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent (9,1), en nivå som står sig 

mycket väl i jämförelse med branschen i övrigt och förklaras dels av bra planering och 

effektiva processer, dels av att vi är noggranna med att inte teckna kontrakt med osunda 

villkor.” (Attendo, 2016, s. 4)  

 

En intressant företeelse är att SEB är det enda bolaget av bankerna som inte väljer att presen-

tera några finansiella värdesiffror. Detta kan, som tidigare nämnts, komma sig av att Annika 

Falkengren lämnar sin post som VD och koncernchef. Av välfärdsbolagen så är det Acade-

Media och GHP som väljer att inte använda sig av finansiell information i VD-ordet. Det kan 

bero på att vissa bolag inte vill signalera att de ekonomiska vinsterna ligger i fokus. Troligtvis 

vill bolagen försäkra sig om att de sociala kontrakten som samhället och intressenterna har 

ställt upp följs. Eventuella gap och misslyckanden att leva upp till de sociala kontrakten skulle 
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kunna innebära sanktioner (Brown & Deegan, 1998) samt försök av företagsledningen att 

minska detta gap (O’Donovan, 2002). 

 

5.2.3.2 Händelser under året 

 

Alla bolag förutom Handelsbanken berör explicit händelser som har skett under året. Anled-

ningen till varför Handelsbanken inte explicit pratar om företeelser som skett under året kan 

bero på att under räkenskapsåret 2016 tillsattes Anders Bouvin som ny verkställande direktör 

och koncernchef (Handelsbanken, 2017). Nordeas VD-ord sticker ut gentemot de andra bola-

gens VD-ord då Nordea var en av de inblandade parterna i Panamadokumenten. Detta har 

gjort att Casper von Koskull resonerar relativt mycket kring ett förändringsarbete som innebär 

förbättrad regelefterlevnad och affärsetik. En anledning till varför Casper von Koskull väljer 

att presentera och resonera kring att ett sådant förändringsarbete pågår kan ha att göra med det 

faktum att Nordea som bolag upplever att det har uppstått legitimitetsgap (Deegan & Uner-

man, 2011; Wartick & Mahon, 1994) som nu måste repareras.  

 

“2016 var ett utmanande år, med rekordlåga räntor, oväntade politiska händelser och 

ökad turbulens runtom i världen. Det vi lärde oss under året är att utvecklingen i värl-

den blir allt svårare att förutse. Vi måste ännu noggrannare förbereda oss på det ovän-

tade. Ytterligare en lärdom från fjolåret är hur viktigt det är med affärsetik och att vara 

en ansvarstagande samhällsaktör. Vi kommer inte att lyckas med vårt förändringsarbete 

om vi inte också enas kring en stark kultur, som präglas av etik och regelefterlevnad.” 

(Casper von Koskull, Nordea, 2017, s. 6) 

 

5.2.3.3 Företagsstrategier 

 

Företagsstrategier är ett centralt område när det kommer till VD-ordet. I detta sammanhang 

innefattar företagsstrategier dimensioner som målet, syftet och affärsidén. I de fall då bolagen 

inte är marknadsledande, men anser sig vara bättre än genomsnittet inom sitt segment, ut-

trycker de sig om ambitionen att bli marknadsledande. Samtliga bolag i urvalet behandlar 

dessa områden då det kan anses var en så väsentlig del att uttala sig om. Då bolag alltid kom-

mer att vilja signalera att de är bättre än genomsnittet så finns det en fördel att redovisa på ett 

visst sätt då detta kan bidra till en ökad trovärdighet och en minskad informationsasymmetri, 
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vilket gynnar både agenten och principalen (Andreia Costa et al, 2013; Campbell et al, 2001; 

Jensen & Meckling, 1976; Leftwich et al, 1981). 

 

Då personal och anställda är en så väsentlig del för att en verksamhet skall fungera så brukar 

den verkställande direktören tacka medarbetarna för deras insatser. Tre undantag från detta, 

även om man tackar de anställda på andra ställen i rapporten, är Feelgood, Capio och Humana 

som inte nämner detta överhuvudtaget. Något som enligt vår mening är anmärkningsvärt är att 

Handelsbanken är det enda bolaget i urvalet som berör jämställdhets- och mångfaldsfrågor 

bland personal. 

 

“Genom att införa Modern Medicin kan vårdtiderna kortas då det leder till en snabbare 

återhämtning efter behandling för patienten. Kortare vårdtider innebär att patienten i 

mindre utsträckning exponeras för sjukhusmiljön och i vissa fall kan patienten lämna 

sjukhuset redan samma dag som ingreppet utförs.” (Capio, 2016, s. 2) 

 

“Arbetet med jämställdhet och mångfald fortsätter. Personligen tycker jag att vi alltid 

kan bli lite bättre här – detta är grundläggande humanistiska frågor, men också en 

mycket viktigt affärsfråga. I vår bank, där alla medarbetare har – och tar – ett så stort 

ansvar, så får aldrig kön, etnicitet eller något annat helt ovidkommande vara ett hinder 

vid rekrytering, i  karriären eller vad gäller personlig utveckling. Vi har inte råd att 

missa talangerna. Handelsbankens fortsatta framgång bygger nämligen på kompetenta 

medarbetares vilja och förmåga att även i framtiden fatta alla dessa kloka beslut som 

gjort oss till vad vi är i dag. Det är så vi driver vår bank, Handelsbanken.” (Anders 

Bouvin, Handelsbanken, 2017, s. 5)  

 

5.2.3.4 Framtidsutsikter och utmaningar 

 

Gällande framtidsutsikter och utmaningar så berör samtliga bolag, förutom SEB, detta om-

råde. Dock skiljer omfånget av framtidsutsikter från bolag till bolag. Ett exempel på detta är 

att Feelgood relativt sett behandlar framtidsutsikter och utmaningar i ett mindre omfång än 

resterande bolag.  

 

“Jag förutser inga kostsamma satsningar 2016 och vi har dragit en hel del lärdomar av 

de problem som vi har fått hantera under året. Jag ser positivt på det kommande året. 
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Vår struktur och marknadsposition kombinerat med de behov som finns till följd av den 

stora sjukskrivningsproblematiken och en medvetenhet om den egna hälsan ger oss för-

utsättningar att utveckla verksamheten med lönsamhet.” (Joachim Morath, Feelgood, 

2016, s. 3) 

 

Välfärdsbolagen resonerar i större utsträckning om att det i framtiden kommer uppstå diverse 

gap till exempel genom större elevkullar, ökad mängd befolkning över en viss ålder och dy-

likt. Dessa bolag hävdar att den privata sektorn måste vara en del av lösningen. Genom detta 

sätt signalerar välfärdsbolagen ett samhällsengagemang som inte enbart är relaterat till eko-

nomiska vinster (Clarkson et al, 2008; Al-Tuwaijri et al, 2004; Brammer & Pavelin, 2004). 

 

“Antalet elever som ska in i skolsystemet kommer att öka mycket de närmaste fem åren, 

långt över 100 000 nya elever är på väg in i systemet. Ökningen beror både på att elev-

kullarna ökar och på att inflyttningen till Sverige är stor. Många nya skolor behöver 

byggas, främst i storstadsområdena, och behovet av kompletterande aktörer är stort. 

Alla måste hjälpas åt.” (AcadeMedia, 2016, s. 7) 

 

När det gäller storbankerna och framtidsutsikter så finns det en gemensam nämnare, digitali-

sering. Digitalisering av diverse banktjänster uppfattar samtliga banker vara framtiden. 

 

“Banksektorn står inför en av de mest omdanande omvälvningarna under industrins 

historia då kundernas ändrade beteende, till följd av digitaliseringen, i grunden föränd-

rar sättet som vi möter våra kunder på. För oss innebär det en utmaning då nya aktörer 

etablerar sig inom våra produktområden, och främst inom betalnings- och sparaffären. 

Det ställer också krav på intern omställning då arbetsuppgifterna förändras i takt med 

kundernas beteenden  och behov.” (Birgitte Bonnesen, Swedbank, 2017, s. 6) 

 

En stor skillnad som utkristalliserats är att bankerna pratar i relativt stor utsträckning om ett 

mål att ha så nöjda kunder som möjligt, välfärdsbolagen resonerar mer om kvalitet. Kund-

nöjdhet och att göra val utifrån kundernas bästa är en central tes hos bankerna. 

 

“Vår främsta prioritet under de närmaste åren är att förbättra kundnöjdheten. Att skapa 

värde för kunderna är en förutsättning för att kunna skapa värde för Nordea och ak-

tieägarna.”  (Casper von Koskull, Nordea, 2017, s. 7)  
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Genom detta sätt att uttrycka sig på skulle de faktiska intentionerna kunna döljas genom att 

framställa handlandet som osjälviskt. 

 

En aspekt av framtidsutsikter och utmaningar som enbart två bolag, Handelsbanken och Nor-

dea, resonerar kring är hållbarhet. Gällande hållbarhet så rapporteras det om att hållbarhetsar-

betet kan förbättras ytterligare.  

 

“Vi vill på olika sätt medverka till en mer hållbar utveckling i vår omvärld. Inte bara i 

vår kreditgivning, utan även i hur vi placerar våra kunders sparpengar. Dessutom, 

självklart, genom hur vi arbetar och verkar i vår egen vardag, där bland annat våra 

bankkontor tar – eller medverkar i – olika lokala initiativ. Detta är frågor som vi arbe-

tar mycket strukturerat med, hållbarhet har länge varit en naturlig del av vår värde-

grund. Handelsbanken stödjer därför fortsatt också helhjärtat internationella initiativ 

för hållbart företagande, bland annat Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) 

och FN:s Global Compact, vars principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö 

och affärsetik ligger helt i linje med bankens värderingar, arbetssätt och riktlinjer.” 

(Anders Bouvin, Handelsbanken, 2017, s. 4) 

 

“Under 2016 fortsatte vi med införandet av vår proaktiva hållbarhetsmodell, väl med-

vetna om hur viktigt det är att integrera hållbarhet i alla delar av organisationen för att 

stärka regelefterlevnaden, resiliensen och öppenheten på alla områden.” (Casper von 

Koskull, Nordea, 2017, s. 6) 

 

Både Handelsbanken och Nordea, men först och främst Handelsbanken, väljer att signalera 

genom VD-ordet att man bryr sig om något mer än att enbart maximera aktieägarvärdet. Så 

länge signalen uppfattas som trovärdig och legitim, så kan denna typ av information gynna 

företaget i form av nya potentiella investeringar av intressenter, minskad informationsasym-

metri gentemot dessa (Campbell et al, 2001, Watson et al, 2002) och rättfärdigande av sin 

fortsatta existens (Lehman, 1983 se Guthrie & Parker, 1989 s.344). Resterande bolag behand-

lar även dessa aspekter, dock inte i VD-ordet. 
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5.2.4 Samhällsansvar och Vinstorientering 

 

Bankernas fokus på CSR ligger på en mer global nivå med exempel som mänskliga rättighet-

er, miljö och ekonomi. Välfärdsbolagens CSR-engagemang fokuserar mer på lokala angelä-

genheter som samhälle och människor. Denna företeelse har sin grund i företagens miljö och 

intressenter. Välfärdsbolagen har delvis ersatt staten i omhändertagandet av människor i olika 

välfärdsverksamheter och har därför en stark position i det lokala samhället. Detta ställer krav 

från samhället och intressenter att välfärdsbolagen skall vara socialt engagerade i lokala ange-

lägenheter. Bankernas verksamhet är av mer global karaktär med bland annat internationella 

ägare, varför mer internationella frågeställningar som ansvarsfull kapitalförvaltning, mänsk-

liga rättigheter och miljö blir aktuellt. Utifrån ett perspektiv om konkurrensfördelar så kom-

mer både välfärdsbolagen och bankerna att engagera sig i CSR om fördelarna överstiger kost-

naderna (Li et al, 1997; Mahoney et al, 2013; Siegel & Vitaliano, 2007). 

 

“Handelsbanken ställer sig bakom de principer som kommer till uttryck i FN:s all-

männa förklaring om de mänskliga rättigheterna. Handelsbanken är också sedan 2009 

ansluten till FN:s Global Compact som befäster bankens uttalade stöd för universella 

mänskliga  rättigheter.” (Handelsbanken, 2017, s. 44) 

 

“Näringslivet deltar i arbetet med de 17 nya globala hållbarhetsmål som fastställdes av 

FN. De spänner över ett brett fält från att utrota fattigdom till att främja hälsa, välstånd 

och ekonomisk tillväxt”. (SEB, 2017, s. 7) 

 

“Vi tydliggör även våra förväntningar på bolag när det gäller frågor som mänskliga 

rättigheter och miljö men även antikorruption och transparens.” (Swedbank, 2017, s. 

18) 

 

Det sociala ansvarstagandet, som är inbäddat i det sociala kontraktet (Brown & Deegan, 

1998), ställer unika krav och förutsättningar på välfärdsbolagen. Den essentiella balansen 

mellan socialt ansvarstagande och vinstorientering är väldigt påtaglig i CSR- och frivillig re-

dovisningen i årsredovisningarna för välfärdsbolagen. Välfärdsföretagen beskriver hur det 

ligger i bolagens intresse att utvecklas och växa, både organiskt och genom förvärv. Dessutom 
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beskrivs tydliga finansiella mål med verksamheterna. Dessa egenskaper delas av både väl-

färdsbolagen och bankerna. Skillnaden är att välfärdsbolagen motiverar sin strävan efter ex-

pansion och vinster i socialt ansvarstagande termer. Exempel på detta är hur man motiverar 

verksamhetsexpansioner genom att beskriva hur bolagets samhällsfunktion kan utökas genom 

möjligheten att ta emot nya elever, deltagare, brukare och patienter. Det är för samhällets 

bästa välfärdsbolagen växer, både nationellt och internationellt, enligt företagen själva. Ban-

kerna motiverar, i kontrast till detta, hur framgångsrik tillväxt resulterar i bättre lönsamhet för 

banken och större utdelning till aktieägarna. Samma fenomen gäller vinsterna. Välfärdsbola-

gen ser vinster som ett kvitto på effektivt resursutnyttjande och möjligheter för återinveste-

ringar i verksamheten. 

 

“Bra utbildning för fler genom långsiktighet och tillväxt.” (AcadeMedia, 2016, s. 8) 

 

“Tillväxt ska aldrig prioriteras framför kvalitet eller marginaler. En hållbar vård och 

omsorg ska hålla en hög kvalitet för våra brukare och patienter och samtidigt generera 

stabila marginaler. Samtidigt strävar Attendo efter att varaktigt uppfattas som det mest 

attraktiva och respekterade omsorgsföretaget i Norden, med högkvalitativa tjänster och 

kostnadseffektiv verksamhet.” (Attendo, 2016, s. 20) 

 

“Värdegrunden innebär att vi är principfasta när det gäller etik och regelverk och att 

alltid agera rätt. För oss är detta arbetssätt både ett sätt att skydda kunden och Hu-

mana. Vi avstår hellre från tillväxt än kompromissar med kvaliteten i våra kundrelat-

ioner. Vi säger nej till en affär som kanske är lönsam på kort sikt men som riskerar att 

negativt påverka vår totala affär, kvalitet eller varumärke på längre sikt.” (Humana, 

2016, s. 5) 

 

Välfärdsbolagen motiverar sitt existensberättigande genom att framhäva den samhällsnytta 

som företagen genererar (Lehman, 1983 se Guthrie & Parker 1989 s.344). Man är explicit när 

man beskriver hur man existerar för att tjäna samhället, inte hur man bäst utnyttjar ett system i 

kris för egen vinning. Samma återkommande förklaringar och motiveringar syns inte i ban-

kernas årsredovisningar, vilket speglar hur samhället har satt andra förutsättningar för dessa 

företag. 
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“Många nya skolor behöver byggas, främst i storstadsområdena, och behovet av kom-

pletterande aktörer är stort. Alla måste hjälpas åt.” (AcadeMedia, 2016, s. 7) 

 

“Sammantaget gör detta Capio till en långsiktig sjukvårdsleverantör, fast besluten om 

att förbättra sjukvården till nytta för patienter och samhället i stort.” (Capio, 2016, s. 

4) 

 

CSR- och frivillig redovisningen i årsredovisningarna manifesterar sig på olika sätt inom och 

mellan branscherna. Välfärdsbolagens CSR-rapportering är mer implicit till form och explicit 

till innehåll. Av alla välfärdsbolag är det endast Attendo som har “Hållbarhet” som en egen 

rubrik där de sammanställer sina sociala och miljömässiga åtaganden. Samtliga banker har 

rubriken “Hållbarhet” i sina respektive årsredovisningar. Istället för att sammanfattas i ett 

särskilt kapitel är välfärdsbolagens CSR-rapportering införlivad i hela den frivilliga redovis-

ningen och genomsyrar diskussionerna på ett mer integrerat sätt. Detta fenomen återspeglar en 

medvetenhet från välfärdsbolagens sida hur behovet av legitimerande åtgärder är nödvändigt 

(Dawkins & Fraas, 2013; Deegan & Unerman, 2011; Preston & Post, 1975; Hogner, 1982; 

Lehman, 1983; Lindblom, 1983 se Guthrie & Parker 1989, s.344). 

 

Genom att kommunicera socialt ansvar, hållbarhet, uppförandekoder och etiska förhållnings-

sätt så framträder bolagen i bättre dager. Väsentligheten i denna kommunikation är att de for-

mella sanktionerna och de offentligt uttalade praxisen stämmer överens med de faktiska orga-

nisatoriska lösningarna (Meyer & Rowan, 1997). Institutionalisering har lett till att företag 

behandlar CSR-arbete i årsredovisningarna, men hur ser det faktiska CSR-arbetet ut? Genom-

för bolagen faktiskt de åtgärder som de uttalat eller förfinar man endast bolagets fasad? Det är 

bland annat viktigt för agent-principal relationen samt för företagets legitimitet att kommuni-

kationen och det faktiska CSR-arbetet stämmer överens. Harmoniserar inte kommunikationen 

och CSR-arbetet kommer det uppstå diverse problem, bland annat legitimitetsproblem, för 

bolagen då det sociala kontraktet som uppställts av intressenterna inte uppfylls (Brown & De-

egan, 1998; Deegan & Unerman, 2011; Dowling & Pfeffer, 1975; Guthrie & Parker, 1989; 

Lock & Seele, 2016; O’Donovan, 2002).   
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6 Slutsatser  

I studiens avslutande kapitel presenteras de slutsater som kan härledas från den empiriska 

analysen samt de teoretiska och praktiska implikationerna av undersökningen. Kapitlet fort-

skrider med en framställning av de begränsningar som präglat studien samt förslag till fram-

tida forskning. 

 

Denna studie syftade till att skapa en förståelse för CSR-diskursen i årsredovisningarna för 

välfärdsbolagen respektive storbankerna samt huruvida det gick att finna branschspecifika 

skillnader i rapporteringen av socialt ansvar. För att besvara studiens syfte användes en kvali-

tativ innehållsanalys för att uppdaga det manifesta- och latenta innehållet i rapporterna. Det 

manifesta- och latenta innehållet ställdes sedan mot de två teoretiska kategorierna. Den första 

teoretiska kategorin utgjorde “det ansvarsfulla företaget” och förstods av legitimitetsteori, 

intressentteori samt institutionell teori. Den andra teoretiska kategorin utgjorde “det rationella 

företaget” och förstods av aktieägarvärde samt signaleringsteori. 

 

Att jämföra CSR-diskursen mellan välfärdsbolagen och storbankerna är teoretiskt relevant 

eftersom det speglar hur det existerar branschspecifika förutsättningar för respektive verk-

samhetsgren. Företagsdiskurser är relevant att studera eftersom redovisningen är en återspeg-

ling av värderingar och prioriteringar i organisationer (Dawkins & Fraas, 2013). Välfärdsbo-

lagen är särskilt relevanta att studera eftersom samhällets sociala kontrakt (Brown & Deegan, 

1998) och de primära intressenterna (Clarksson, 1995) ställer explicita kvalitetskrav på verk-

samheterna. Debatten om vinster i välfärden är ett exempel på restriktioner som ställs på väl-

färdsbolagen från samhällets sida trots att de är upptagna till handel på samma börs som ban-

kerna. Välfärdsbolagens företagsmål är av socialt ansvarsfull karaktär, utdelningspolicyn 

premierar återinvesteringar i verksamheten och de faktiska utdelningarna är generellt sett 

lägre än bankernas eller existerar inte. I kombination med en diskurs som inte innehåller kun-

der och behandlar tillväxt, expansion och vinster i socialt ansvarsfulla termer är det tydligt att 

välfärdsbolagen inte har samma förutsättningar som bankerna. Dessa organisatoriska förut-

sättningar har resulterat i att välfärdsbolagen anammat en legitimeringsstrategi som tar ett 

bredare samhällsansvar. Välfärdsbolagens kvalitativa legitimeringsstrategi är således konse-

kvent med “det ansvarsfulla företaget”. 
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Bankerna tillhör en mogen bransch med helt andra verksamhetsförutsättningar. Bankerna fyll-

ler, precis som välfärdsbolagen, en viktig samhällsfunktion men agerar i en tryggare bransch 

varför andra villkor gäller för dessa företag. Företagsmålen är explicit vinstorienterade, utdel-

ningspolicyn premierar utdelning till aktieägare och de faktiska utdelningarna är högre än för 

välfärdsbolagen. Samma försiktiga diskurs vid benämnande av kundsegmentet och fokus på 

socialt ansvarstagande vad gäller tillväxt, expansion och vinster återfinns inte i bankernas 

årsredovisningar. Bankernas verksamhetssyfte är tillväxt, expansion och vinst till förmån för 

aktieägarna. Storbankernas kvalitativa legitimeringsstrategi är således konsekvent med “det 

rationella företaget”. 

 

Debatten om vinster i välfärden visar att allt eftersom företag kommer under press från all-

mänheten och staten, får kritikområden ännu större behandling i årsredovisningarna. Företag 

strävar nämligen efter att leva upp till det sociala kontraktet för att skapa, samt återfå, legiti-

mitet i samhället (Dawkins & Fraas, 2013; Deegan, 2002; Deegan & Unerman, 2011; Jackson 

& Apostolakou, 2010; O’Donovan, 2002). Oavsett bransch och bolag så kommer både “det 

ansvarsfulla företaget” och “det rationella företaget” alltid att vilja signalera hur pass duktiga 

de är. Allt för att uppnå konkurrensfördelar samt minimering av eventuella informations-

asymmetrier (Campbell et al, 2001; Dye, 1985; Jensen & Meckling, 1976; Leftwich et al., 

1981; Lizzeri, 1999; Moreira, 2009 se Andreia Costa, Oliveira, Rodrigues & Craig, 2013 

s.435;  Watson et al 2002). 

 

Den jämförande analysen av CSR- och frivillig redovisningen visar att både diskurs, engage-

mang och hur bolagen rapporterar om sitt CSR-arbete skiljer sig åt mellan de två branscherna. 

Studien har funnit branschspecifika skillnader i rapporteringsdiskursen för CSR som grundar 

sig i olika kvalitativa legitimieringsstrategier. Detta resultat förstärker insikten om att CSR 

påverkas av branschtillhörighet (Boesso & Kumar, 2007; Broberg et al, 2010; Gamerschlag et 

al, 2011; Meek et al, 1995; Reverte, 2009) och mediaexponering (Reverte, 2009). Resultaten 

antyder också att vissa aktörer, relationer, drivkrafter och intressen är centrala för de olika 

branscherna (de Geer et al, 2009; Sahlin-Andersson, 2006). Studien är teoretiskt applicerbar 

på ett bredare plan och inte begränsad till enbart välfärdsbolag och storbanker. Detta möjlig-

gör framtida forskning som behandlar bransch och företagsspecifika förutsättningar för rap-

portering angående socialt ansvar. Uppsatsen bidrar dessutom praktiskt med insikt i hur man 
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kan tolka och förstå årsredovisningar. Som tidigare nämnts har gränsen mellan ekonomi och 

politik alltid varit otydlig och skiftande (Djelic & Etchanchu, 2015). Detta fenomen har blivit 

ett faktum med inträdandet av de vinstdrivande välfärdsbolagen på marknaden för välfärds-

tjänster. 

 

6.1 Studiens begränsningar samt förslag till framtida forskning 

 

Denna studie har endast undersökt bolagens årsredovisningar vilket gör att samtliga kommu-

nikationskanaler som ett företag kan använda sig av inte har undersökts. Framtida studier kan 

undersöka samtliga kommunikationskanaler för att på så sätt uppnå en större helhetsbild av 

respektive bolags CSR-diskurs. Då årsredovisningarna har varit den enda kommunikationska-

nalen som undersökts har vi mer eller mindre blivit tvungna att förutsätta att bolagen agerar 

på ett sådant sätt som de rapporterar. Framtida studier skulle kunna undersöka om sättet bola-

get rapporterar på stämmer överens med bolagets agerande. Detta kan skapa kunskap om det 

faktiska agerandet stämmer överens med den formella rapporteringen. 

 

Vidare kan framtida studier fokusera på att jämföra välfärdsbolagens CSR- och frivilliga re-

dovisning med likstora bolag från andra branscher. Begränsningen med  denna studie ligger i 

det faktum att storbankerna är betydligt mycket större bland annat när det gäller ekonomisk 

handlingskraft. På branschnivå finns det, enligt vår mening, ingen problematik med jämförel-

sen som skett. Däremot på bolagsnivå, för att få en mer rättvisande bild, hade det varit rele-

vant att undersöka likvärdigt stora finansbolag. Det skulle dessutom vara intressant att se hur 

CSR-diskursen ser ut i andra branscher. 

 

En framtida studie av longitudinell karaktär vore också av intresse då  det skapas en möjlighet 

att studera hur utvecklingen av CSR-diskursen har skett över tid. Denna typ av longitudinell 

studie är i nuläget inte genomförbar då större delen av välfärdsbolagen är nynoterade på bör-

sen. En longitudinell studie skulle kunna uppdaga fler påverkansfaktorer som influerar bola-

gens CSR-diskurs. Avslutningsvis vore det intressant om liknande studier, beträffande skill-

nader i CSR-diskursen, skulle genomföras i andra länder för att på så sätt undersöka om det 

existerar nationella skillnader i sättet som bolagen uttrycker sig på.   
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