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Sammandrag  

 
Denna uppsats berör och problematiserar kring ämnesområdet CSR, en förkortning av 

engelskans corporate social responsibility, eller som det heter på svenska; företagens 

sociala ansvar. Syftet med studien är att genom fem uppställda hypoteser undersöka om 

det finns något samband mellan omfattningen av företags CSR-kommunikation och 

variablerna: omsättning, segment (börsvärde), omsättning per anställd, 

branschtillhörighet, samt vilken typ utav CSR-kommunikation som används mest 

frekvent. För att besvara syftet genomfördes en kvantitativ undersökning där 254 

företags årsredovisningar analyserades och poängsattes efter en framtagen skala 

rörande CSR-kommunikation. Den totala poäng de erhöll (företagens CSR-tal) jämfördes 

sedermera med ovan nämnda variabler genom regressionsanalys och 

medelvärdesberäkning. Teori kring ämnesområdet sammanställdes och användes 

senare som analysverktyg av de uppkomna resultaten. Genom undersökningen kan vi 

verifiera våra hypoteser gällande att omsättning och börsvärde skulle påverka företags 

CSR-tal samt att alla branscher arbetar mer med intern CSR-kommunikation än extern. 

Dock falsifierar vi hypotesen att företag med högre omsättning per anställd skulle 

kommunicera mindre kring sitt CSR-arbete. Slutligen fick vi delvis verifiera och delvis 

falsifiera hypotesen för vilka branscher som är mest benägna att kommunicera om sitt 

CSR-arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: CSR, socialt ansvar, kommunikation.
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Abstract 

 
This paper concerns the topic corporate social responsibility and which companies that 

communicates about it in their annual report. The purpose of the study is, by putting up 

five hypotheses, to explore if there is a correlation between the extent of a company’s 

CSR-communication and the following variables: turnover, market capitalization, 

turnover per employee, industry, and the different kinds of CSR-communication. To 

answer the purpose a quantitative research was conducted where 254 annual reports 

was analyzed and graded on a, for this study particularly designed, scale concerning the 

amount of CSR-communication within the report. The total number the companies 

accumulated (their CSR-number) was through regression analyses and mean 

calculations compared to the variables above. Literature regarding the topic was 

compiled and used as an analytical tool of the results. The study shows that the 

hypotheses concerning turnover, market capitalization and variety of CSR-

communication are proved to correlate with a company’s CSR-number.  However, the 

hypothesis concerning turnover per employee and partly also the hypothesis concerning 

what industry companies act within could not be verified.  
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1 Inledning  

”… företaget kommer att märka av fördelar som sträcker sig bortom ett positivt resultat. 

Du som företagets ledare kommer att se fördelarna direkt genom att investeringar skyddas 

och risker reduceras. Du kommer att få fler immateriella, dock lika viktiga som materiella, 

tillgångar såsom rykte och kundlojalitet. I själva verket finns det ett positivt samband 

mellan vad era investerare betalar för och vad som är bäst för miljoner människor över 

hela världen.” 

 

Kofi Annan, FNs generalsekreterare, United States Chamber of Commerce, 2001, 

(Banerjee, 2007, s. 1).  

 
Citatet ovan är hämtat ur ett tal som Kofi Annan höll gällande ”den revolutionära roll 

som företag kan spela i kampen mot HIV/AIDS”. Annan vill få företagsledare att 

medverka i kampen mot sjukdomen och framhöll att det inte enbart var utifrån 

humanitära skäl som de skulle engagera sig, utan att det dessutom fanns stora fördelar 

för företagen att hämta genom det.  

 

1.1 Företagens ansvar i dagens samhälle – ett aktuellt ämne 

Företagens sociala och miljömässiga ansvar, som även benämns som corporate social 

responsibility (CSR) är ett ämne som har kommit att bli allt mer angeläget i dagens 

samhälle. Detta kan bland annat utläsas av den ansenliga ökningen av publicerade 

artiklar inom ämnesområdet, att finansiella index för socialt ansvarstagande har skapats 

(Dow Jones Sustainability Index) samt att statliga organisationer såsom FN och EU-

kommissionen lyfter fram ämnet (Grafström et al, 2008). Vid sökning via sökmotorn 

Google på orden Corporate Social Responsibility uppkommer 31 miljoner träffar på sidor 

som innehåller frasen, vilket skulle kunna vara en indikation på hur aktuellt ämnet torde 

vara. 

 
Ytterligare anledning till ämnets aktualitet ligger i att åsikterna kring huruvida företag 

ska hållas till svars för sina sociala och miljömässiga handlingar kopplade till sin 

verksamhet går dock isär. ”Sätt stopp för det flummiga etikpratet innan det sätter 
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krokben för företagandet i vårt land” menade Mats Qviberg (vid tidpunkt för uttalandet 

VD för Investment AB Öresund) i en debattartikel i SvD (2006). Debatter som denna, 

kring företagens ansvar i samhället, är bara en av många som visar på att det finns 

förespråkare för och emot CSR-arbete i företag. En grund för denna diskussion har varit 

huruvida företag enbart ska satsa på att få så hög avkastning till sina ägare som möjligt 

eller om de ska vara med och bidra till ett bättre samhälle. Det som Annan hävdar i 

ovanstående citat är dock att företag som ägnar sig åt CSR-arbete får högre lönsamhet 

samtidigt som det bidrar till ett bättre samhälle och bättre miljö för jordens invånare. 

Att få svar på frågan om CSR-arbete leder till ökad lönsamhet är något som stor del av 

den forskning som bedrivs inom ämnesområdet handlar om. 

 

1.2 Faktorer som påverkar arbete med och kommunikation av CSR 

Resultaten från tidigare forskning kring att CSR-arbete, och kommunikationen utåt kring 

denna verksamhet, skulle ge en högre lönsamhet har hittills inte gett något entydigt 

svar.  Att CSR-arbete bidrar till ökad lönsamhet skulle lätt kunna vara missvisande 

menar många forskare då de hävdar att det finns en rad andra faktorer som påverkar 

företagets resultat (Frostensson, 2009). 

 
Det finns alltså svårigheter med att visa på hur företagets CSR-arbete, och dess 

kommunikation av detta, direkt påverkar lönsamheten. Låt oss vända på resonemanget. 

Kan det istället vara så att variabler såsom företagets storlek och bransch påverkar hur 

mycket företaget engagerar sig i CSR-arbete och kommunikation av detta. Oavsett hur vi 

vrider och vänder på resonemanget står det klart att CSR-arbete blir allt mer 

omdebatterat, och fler företag väljer att kommunicera om sitt engagemang.  

 
Många företag har idag anslutit sig till olika standarder gällande miljö och sociala 

aspekter men väljer ändå att inte kommunicera detta. Samtidigt väljer andra företag att 

kommunicera till sina intressenter både omfattande och utförligt. Att kommunicera CSR-

arbete är idag frivilligt och då det läggs ner både tid, pengar och ansträngning på detta 

(Nielsen & Thomsen, 2007) finner vi det intressant att se närmare på vilka företag som 

väljer att kommunicera CSR. 
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De företag som var med och sponsrade klimatmötet i Köpenhamn 2009 var bolag med 

stora utsläpp på sitt samvete (DN, 2009a). Detta skulle kunna ge en fingervisning om att 

företag inom dessa branscher är mer benägna att inför sina intressenter visa på ett 

större CSR-engagemang som kompensation för sina höga utsläpp av koldioxid. Att 

företag inom en viss bransch är mer eller mindre benägna att kommunicera CSR är en 

variabel som blir intressant att undersöka. Även hur företags omsättning, antal 

anställda, dess verksamhet, samt storlek på börsvärde påverkar deras kommunikation 

av CSR-arbete är av intresse. Genom att hitta samband mellan vad som påverkar att 

företag väljer att kommunicera sitt CSR-arbete hoppas vi kunna erhålla en bättre insikt 

kring de bakomliggande motiven till själva kommunikationen.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom fem uppställda hypoteser undersöka om det 

finns något samband mellan omfattningen av ett företags kommunikation gällande CSR-

arbete och variablerna: omsättning, segment, omsättning per anställd, 

branschtillhörighet, samt vilken typ av CSR-kommunikation som används mest frekvent.  

1.3.1 Förkunskaper 

Denna uppsats bygger på en statistisk undersökning. Detta medför att vissa 

grundläggande kunskaper inom statistik samt av statistiska begrepp krävs för att kunna 

tillgodogöra sig uppsatsen till fullo.  
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2 Teoretisk referensram 

”Socialt ansvar handlar […] om att ett företag är förpliktigat att stå till svars för sin 

påverkan på samhället.” “Samhällsansvar […] kan antingen tolkas som att ett företag är 

skyldigt att minimera skada på samhället eller att företaget bör maximera nyttan för 

samhället. Vidare kan det sociala ansvaret tolkas som att det endast gäller det lokala 

samhället där företaget huvudsakligen verkar eller att det omfattar det globala 

samhället”. 

(Grafström et al, 2008, s. 15) 

 

”[…] företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 

verksamhet och i sin samverkan med intressenterna”.  

(EU kommissionen, 2001, s. 6) 

 

2.1 Företagens sociala ansvar - CSR 

Företagens sociala ansvar översätts till engelska med Corporate Social Responsibility och 

förkortas CSR. Denna förkortning används även för begreppet i Sverige. Frågan huruvida 

företaget ska stå till svars för sin verksamhet i samhället är inte ett nytt påfund och 

diskussioner kring ämnet har funnits under andra tidsepoker (Grafström, 2008, s. 14). 

En anledning till varför det är ett så pass debatterat ämne är att idéer om företagens 

sociala ansvar ofta är vaga och åsikterna om det går isär (Margolis, 2003). 

2.1.1 Företagens roll i samhället 

Enligt Nielsen och Thomsen (2007) skiljer litteraturen mellan tre olika synsätt gällande 

företags sociala ansvar och vad företag motiveras av när det gäller att arbeta med CSR-

relaterade frågor. 

1) Företag bör ägna sig åt att öka vinsten till sina ägare och socialt ansvar i form av 

CSR anses primärt vara statens ansvar. 

2) Företag är inte enbart ansvariga inför sina ägare, utan även inför andra berörda 

parter. Olika intressenter påverkar verksamheten i företaget och/eller påverkas 

av företagets verksamhet. 
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3) Företag anses vara ansvariga för samhället i stort och är en del av det. Man skulle 

kunna säga att företaget behöver ett ”godkännande” från samhället för att få 

bedriva sin verksamhet.  

 

2.2 Definition av CSR 

I en pyramidmodell delar Carroll (1991) upp företagens ansvarstagande i fyra olika 

kategorier; ekonomiskt, legalt, etiskt och humant ansvar, se figur 2.1 nedan. De två 

första kategorierna beskriver vad som samhället genom lag kräver av företagen, medan 

etiskt ansvar anses kunna förväntas, och slutligen humant ansvar är det som anses som 

önskvärt av företag. Carrolls pyramid ger en indikation om vad CSR innebär för företags 

verksamhet.  

 
Figur 2.1 Carrolls CSR-pyramid 

 

 

(Carroll, 1991) 
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En rad andra författare och forskare inom området har tagit fram en mängd olika 

definitioner av CSR. Banerjee (2007, s. 16 f.) har gjort ett försök till en sammanställning 

av dessa i tre punkter: 

 
1) CSR innebär någon form av åtagande, genom företagspolicys eller agerande. 

2) CSR-arbete är något som sträcker sig bortom vad som förväntas av företagen 

genom lagar och förordningar. 

3) CSR-arbete är självvalt och kan inte framtvingas av lag. 

Detta är även definitionen av CSR vi väljer att utgå ifrån i denna uppsats. 

 

2.3 Historien bakom CSR 

CSR som teoretiskt ämne att studera i den akademiska världen uppstod troligen någon 

gång på 1950-talet i USA.  Tidiga förespråkare var företagsledare inom bilindustrin samt 

i stora olje- och energiföretag (Banerjee, 2007, s. 5). Exempelvis uppmanar Frank 

Abrams, som på den tiden var styrelseordförande för Standard Oil (sedermera Exxon), 

företagsledare att bli ”bättre medborgare” och ”bidraga med lösningar på de många 

komplexa sociala problem som finns i samhället” (Abrams, 1951). Redan på 1950-talet 

argumenterades det kring frågor som huruvida CSR-arbete bidrar till högre vinst för 

företagen och ifall det ses som ett sätt genom vilket ett företag kan köpa sig ett gott 

samvete (Banerjee, 2007, s. 6).  

 
Forskning de följande årtiondena dominerades av frågeställningen ifall företag kan möta 

dessa sociala ”plikter” samtidigt som de tillfredsställer sina intressenter och går med 

maximal vinst (Jones, 1995).  

 
På 1990-talet omvändes CSR-tänket från att enbart se det som sociala förpliktelser, till 

att integrera CSR i företagens kärnverksamhet. CSR-konferenser och seminarier 

anordnades av politiker, företagsledare och globala organisationer såsom EU, FN och 

IMF (Banerjee, 2007, s. 7).  

 
Vad som är företags skyltigheter, rättigheter och ansvar har förändrats över tiden, även 

vad företagande är och bör vara kommer och går (Werther & Chandler, 2006, s. 12). 

Tidigare idéer om företagande återupplivas och blir moderna, något som även påverkar 
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hur företag ska agera i vårt samhälle. Under de senaste åren frågor om företags 

miljöansvar kommit upp på agendan. Klimatförändringar lyfts dagligen fram i 

nyhetssändningar och företagens roll för att minimera miljöskador diskuteras 

omfattande (COP15, 2009).  

 

2.4 Företagets intressenter  

Hur företag arbetar med CSR kan vara påverkat av hur ledningen tolkar företagets roll i 

samhället. Detta kan härledas från om företaget enbart ser till aktieägarnas intressen 

eller påtryckningar från en bredare grupp av intressenter som ställer krav på att 

företaget ska integrera CSR-arbete i sin verksamhet (Grafström, 2008, s. 47). 

 
Freeman (1984, s. 25) definierar intressenter som en person eller en organisation som 

på något sätt har berörts, berörs eller kommer att beröras av ett företags verksamhet, 

det vill säga någon som har ett intresse i företaget. Den klassiska intressentmodellen 

framtagen av författaren fångar in de mest centrala aktörer i ett företags omgivning, se 

figur 2.2 nedan.  

 
Figur 2.2 Den klassiska intressentmodellen 
 

 
(Freeman, 1984, s. 25) 
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2.4.1 Olika typer av intressenter 

Intressenter kan delas upp i primära och sekundära. Primära intressenter är de som är 

nödvänliga för ett företags överlevnad, exempelvis kunder och ägare. Sekundära 

intressenter är de som kan skapa opinion, exempelvis media och intresseorganisationer. 

Dessa kan antingen vara negativt eller positivt inställda till företagets arbete med CSR 

och dess CSR-kommunikation. Grafström et al. (2008, s. 68) menar dock att företagens 

intressenter har olika stor påverkan på verksamhetens överlevnad och kan vara av olika 

stor vikt beroende på tid och situation.   

2.4.2 Intressenternas påverkan på företaget 

Gemensamt för ett företags intressenter är att de direkt eller indirekt ställer krav och 

utformar regler för företagets verksamhet. Dessa kan antingen vara lagstadgade eller 

frivilliga. De frivilliga regler som utgörs av rekommendationer och riktlinjer är de som 

ställer krav på att förtaget ska ta ett socialt ansvar utöver det som lagen kräver. Förutom 

lagstadgade och frivilliga regler finns det även oskrivna regler, normer, som företag 

måste förhålla sig till. Ett företags agerande styrs följaktligen även av etablerade idéer 

om vad som är rätt och fel. Det är slutligen således intressenterna som ställer krav på 

företagets sociala ansvar. Det är även i relation till företagets intressenter som 

gränserna och ramar för det sociala ansvarstagande sätts, och därmed utformandet av 

företaget CSR-strategi (Grafström et al., 2008, s. 22 och s. 130).  

 

2.5 Internt och externt arbete med CSR 

CSR-arbete kan delas upp i två olika perspektiv; internt och externt. Att arbeta internt 

med CSR innebär att företag vill ta ansvar för hur deras kärnverksamhet påverkar 

samhället och miljön. Detta kan exempelvis ske i form av att ta miljömässigt och socialt 

ansvar för sin produktion. Att externt arbeta med CSR kan exempelvis innebära 

välgörenhet, det vill säga att företag tar ansvar i samhället genom donationer och 

sponsring av olika evenemang (Grafström et al., 2008, s. 121 f.).  
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2.6 Vilka företag engagerar sig i CSR- arbete? 

Att finna en ensam förklaring till varför vissa företag ägnar sig åt CSR-arbete är 

komplicerat då det kan finnas en rad olika variabler som spelar in. De företag som dock 

var först ut med att arbeta med CSR återfinns i utvinningsindustrin och detaljhandeln. 

En anledning till detta var att dessa branscher tidigt blev kritiserade av samhället, media 

och intresseorganisationer. Risken för att bli kritiserad och därmed riskera att erhålla 

negativ medial publicitet, vilket skulle påverka företagets intressenter, var ett starkt 

bidragande skäl till att dessa branscher startade ett engagemang för CSR relaterade 

frågor (Grafström et al., 2008, s. 43). 

 
Även Cerne (2008, s. 2) menar på att det kan skilja mellan vad som förväntas och anses 

vara önskvärt CSR-arbete branscher emellan, vilket även förklarar varför företag väljer 

att engagera sig i CSR till olika hög grad. Detta härstammar från resonemanget att vad 

företag på en sida av jorden tillverkar kan påverka miljön och få konsekvenser på en 

annan sida.  

 
Allt eftersom företagen blir mer globala och varor skickas fram och tillbaka över 

jordklotet ökar påfrestningarna på miljön. Även arbetskraft som används i 

utvecklingsländer har kommit att bli ett aktuellt ämne. Den sociala påverkan i samhället, 

både i det land företagen verkar och där produkten konsumeras är något som företag 

har kommit att bli allt mer medvetna om (Baek et al., 2009).  

 

2.7 Kommunikation av CSR- arbete 

Kommunikationen av ett företags CSR-arbete är ett viktigt verktyg i hur företag vill bli 

uppfattade (Grafström et al., 2008, s. 133). När företag väljer att kommunicera sitt CSR 

arbete innebär detta att de även själva kontrollerar vad som sägs och skrivs (White & 

Raman, 1999). En fördel med det är att de kan forma hur de önskar att dess intressenter 

uppfattar dem. Det kan skapa ett gott rykte och därmed bidra till högre legitimitet för 

företaget (Swaen & Vanhamme, 2004).  

 

Genom att allt fler företag väljer att kommunicera sitt CSR-arbete kan trovärdigheten för 

CSR dock urholkas. I avsaknad av objektivitet blir allmänheten allt mer skeptisk till 
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tillförlitligheten i informationen. Detta gäller särskilt om företaget försöker uppvisa en 

orealistiskt fin fasad. Därför anser White och Raman (1999) att för att lyckas med CSR-

kommunikation bör den genomsyras av hög transparens, exempelvis i form av 

vetenskapliga och dokumenterade bevis. 

 
En utmaning för företaget kan ligga i att motivera sitt CSR-arbete för intressenterna. 

Framför allt bör man från företagets sida utveckla varför detta arbete är nödvändigt och 

på vilket sätt det kommer att leda till bättre utsikter för företaget. Detta gör företaget 

enklast genom att kontinuerligt rapportera till sina intressenter kring denna typ av 

verksamhet (Nielsen & Thomsen, 2007). 

 
Företag kan välja att bedriva CSR-arbete men utan att kommunicera detta till sina 

intressenter. En miljöchef på ett svenskt företag med en omsättning på 300 miljoner 

kronor menar att det CSR-arbete som denne bedriver ses som en självklarhet av 

intressenterna, oavsett om det kommuniceras kring det eller inte. Därav återfinns inte 

dessa aspekter av företagets verksamhet i dess årsredovisning eller genom andra 

kommunikationskanaler (Miljöchef, 2009). 

 

2.8 Förväntningarna på företag ökar med dess kommunikation av CSR 

Margolis (2008) menar på att företag och organisationer som lyfter fram sitt CSR-arbete 

utsätts för ökad granskning kring riktigheten i påståendena. Samtidigt hamnar de som 

inte kommunicerar sitt CSR-arbete eller inte alls ägnar sig åt detta i mindre fokus. Detta 

är något som lätt skulle kunna skapa snedvridning av information till allmänheten.  

 
Att kommunicera CSR kan vara känsligt då förväntningar från företagens intressenter 

kan höjas och kraven på faktiskt genomförande ökar. Av den anledningen kan företag 

vara tveksamma till att informera intressenterna om sitt CSR-arbete.  

 
Enligt Grafström et al. (2008, s. 144) bör företag endast kommunicera verksamhet som 

faktiskt bedrivs eller som planerats grundligt för i framtiden. Även Werther och 

Chandler (2006, s. 77) och Sen och Bhattacharya (2001) menar på att om företag 

extensivt marknadsför sitt CSR-arbete kommer det snabbt granskas av medier vilket 

kan medföra dålig publicitet om man inte lyckas uppfylla vad som utlovats.  
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2.9 Greenwash 

”I takt med att konsumenterna ställer allt högre miljökrav på företagen riskerar vi att fler 

och fler försöker visa upp en snygg fasad och sälja på miljö på ett vilseledande sätt. Vi 

välkomnar att företag satsar på miljön, men det är samtidigt viktigt att stävja överdrifter 

och lögner, säger Jan Bertoft, generalsekreterare i Sveriges Konsumenter”.  

(MiljöAktuellt, 2009). 

 

På senaste tiden har det skapats en trend bland företagsledningar som vill att deras 

företag ska bli sedda som ”goda företag” som bidrar och tar ansar för sociala och 

miljömässiga aspekter i samhället. Detta är varför vissa företag väljer att kommunicera 

sitt CSR-arbete (Lewis, 2001).  

 
I takt med att allt fler företag väljer att engagera sig i CSR-frågor skulle deras 

trovärdighet kunna bli ifrågasatt, diskussionen om så kallad greenwash har blivit allt 

mer aktuellt. Greenwash innebär att presentera ett miljömässigt ansvar och en bild av 

miljöansvar som utfärdats av eller för ett företag, men som istället uppfattas som 

grundlösa eller avsiktligt vilseledande (Gillespie, 2008).  

 
Jahdi och Acikdilli (2009) menar att den ökande spridningen av etik- och miljöargument 

i företag, varav många i industrier som anses ha större belastning på miljön, har bidragit 

till ökat skepsis för CSR-kommunikation bland konsumenter, och därigenom även 

misstankar om att dessa företag bedriver greenwash.  Exempel från industrier som 

anses smutsa ner mer är tobakstillverkare, oljebolag och bilindustrier. Dessa ses ofta 

som industrier som desperat försöker att förmedla en etiskt acceptabel verksamhet och 

en attraktiv företagsimage. Dock bör nämnas att om källan uppvisar trovärdighet och 

tillförlitlighet finns så kan påståenden om greenwash motarbetas. Dessa är därmed 

viktiga krav för ett företags acceptans och för kommunikationens effektivitet. 

 

2.10 Kommunikation av CSR-arbete genom årsredovisningar 

Icke-finansiell rapportering kan ses som ett försök att öka insynen när det gäller 

företags åtgärder rörande sociala och miljömässiga frågor. Själva kommunikationen av 

CSR kan göras på flera olika sätt. Jahdi och Acikdilli (2009) menar att de mest 
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framgångsgångsrika metoderna för kommunikation av CSR är sätt som når ett bredare 

spektrum av intressenter och där företag använder en kommunikationsteknik som är 

synlig för många.  

 
En kommunikationskanal för CSR-arbete är den årliga redovisningen. Kommunikation 

sker även genom företagens hemsidor, broschyrer, annonser, i samband med service- 

och varuinformation och sociala rapporter som kompletterar årsredovisningen.  

 
Vad som måste kommuniceras via ett företags årsredovisning är lagstadgat. Sociala och 

etiska aspekter omfattas till viss del av de befintliga reglerna i Årsredovisningslagens 

(SFS 1995:1554) 6:e kapitel, men upplysningsskyldigheten omfattar då endast 

förvaltningsberättelsen (Hansson & Tedin, 2007, s. 74). Det är frivilligt att rapportera 

om sitt övriga CSR-arbete, ändå väljer fler företag att avsätta delar i redovisningen till 

företagets arbete med miljömässiga och sociala aspekter (Grafström et al., 2008, s. 138).  

 
Vissa företag väljer även att ge ut en separat hållbarhetsredovisning som ett 

komplement till årsredovisningen. Att separera dessa kan innebära att företagen 

ytterligare vill markera sitt CSR-arbete.  

2.10.1 Riktlinjer för redovisandet av CSR-arbete 

För att underlätta företagens redovisning av sitt CSR arbete och i ett försök att skapa 

något att jämföra med, vilket skulle göra det lättare att urskilja vilka företag som faktiskt 

arbetar mer än andra med CSR, har en rad riktlinjer tagits fram (Grafström et al., 2008, s. 

136).  

 
EU-kommissionen har särskilt rekommenderat större företag att redovisa och 

kommunicera sina strategier och resultat samt bra lösningar gällande socialt ansvar till 

sina olika intressenter – gärna på ett ”sätt som allmänheten lätt kan ta till sig” (EU-

kommissionen).  

 
En annan riktlinje kring rapportering av CSR är Global Reporting Initiativ (GRI), vilket 

många företag idag väjer att följa. GRI är en nätverksbaserad organisation och för att 

företag ska få skriva att de rapporterar enligt GRI måste de följa GRI:s ramverk. Det 

största argument för skapandet av riktlinjer kring CSR är vikten för konsumenterna att 
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kunna jämföra det miljömässiga och sociala ansvaret företag och organisationer emellan 

(GRI, 2009).  

 
Internationella Standards Organisationen (ISO) är en frivilligorganisation och ett nätverk 

som formar broar mellan privata och publika sektorer gällande gemensamma 

standarder och riktlinjer för företagens sociala ansvar. ISO är världsledande på att ta 

fram standarder. Idag är 163 medlemmar, i form av länder och större bolag, anslutna till 

nätverket. För att företaget ska få kommunicera att de är anslutna till ISO behöver de 

betala en avgift för klassificering (ISO, 2009). 

 
Även FN har definierat vad som ligger inom ramen för företagets sociala ansvar genom 

de tio principerna i The Global Compact. Principerna grundades av dåvarande 

generalsekreterare Kofi Annan för att främja ett socialt och miljömedvetet 

ansvartagande hos internationellt verksamma företag. The Global Compact är en frivillig 

sammanslutning för företag där hundratals företag såväl som internationella 

fackförbund och frivilligorganisationer är engagerade. De tio principerna berör främst 

korruption, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöansvar (FN, 2009).  
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3 Metod 

3.1 Övergripande undersökningsmetod 

Vi har i denna kvantitativa uppsats en problemformulering som är uppställd i form av 

fem hypotetiska påståenden och där vi söker samband mellan olika variabler (Saunders 

et al., 2007, s. 117). Dessa hypoteser har sedermera verifierats eller falsifierats 

(Strömquist, 2005, s. 15) efter hypotesprövning och resultatet analyserats.  

 

3.2 Informationssökning 

Ett första steg i uppsatsförfattandet var att läsa in oss på relevant litteratur kring 

ämnesområdet CSR. Vi hittade användbar information kring företags CSR-arbete i 

dagstidningar då CSR är ett högaktuellt ämne. Detta inte minst med tanke på 

klimatmötet i Köpenhamn 7 – 18 december 2009 (COP15, 2009), men även via 

skriverier om människors psykiska ohälsa på senare tid (DN, 2009b).  Böcker och 

akademiska artiklar gav oss ytterligare perspektiv på ämnet. Vi kunde därigenom finna 

de akademiska teorier skrivna av välrenommerade författare och forskare som för vår 

studie var relevanta. Litteraturgenomgången i kapitel 2 är framställd för att ge läsaren 

en inblick i ämnet, samt till grund för analys av resultaten. Den information som ligger 

till grund för undersökningen är sekundärdata i form av årsredovisningar från de 

företag vi har i vårt urval. Dessa årsredovisningar laddades ner i pdf-format från 

respektive företags hemsida.  

 

3.3 Urval av företag 

Vi har gjort ett för verkligenheten representativt urval av företag att undersöka. I vår 

studie valde vi att granska företagen noterade på Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen, 

som sedan 2006 är en del av den nordiska börsen och ägs och drivs av OMX AB, 

innefattar omkring 250 företag vars aktier kan handlas av allmänheten (NasdaqOMXS, 

2009). Börsföretagen och dess dotterbolag svarar för en betydande del av 

sysselsättningen i det svenska näringslivet (Hansson & Tedin, 2007, s. 19).  

 
Genom att välja dessa börsnoterade bolag fick vi ett brett urval bestående av företag 

inom olika branscher och av varierande storlek. Fördelar med att välja börsnoterade 
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företag är att de måste ha en viss grad av transparens och insyn då de är publika och 

dess årsredovisning måste tillhandahållas i digital form på företagets hemsida (Hansson 

& Tedin, 2007, s. 17).  

 
Den sjätte november då urvalet skedde fanns 254 företag noterade på 

Stockholmsbörsen. Detta anses vara ett tillräckligt stort antal observationer för att 

kunna dra slutsatser av resultatet i undersökningen. Antalet företag att undersöka 

passade även bra med tidsramen vi har till vårt förfogande för uppsatsskrivandet.   

 
Att vi använder oss av börsnoterade företag ökar reliabiliteten för undersökningen.  Om 

försök till duplicering av undersökningen skulle göras torde snarlikt resultat 

uppkomma. Att det dock inte skulle bli exakt samma resultat beror på att listan över 

börsnoterade företag revideras var sjätte månad, då vissa företag läggs till och vissa tas 

bort (Hansson & Tedin, 2009, s. 90). Vissa företag byter även segment vid sådan 

revidering. Vidare är det även en så kallad skattning att verkligenheten vi gör, vilket som 

ordet beskriver är en uppskattning, som kan komma att ändras. Vi har för att erhålla god 

insyn i undersökningens valt att redovisa vår kompletta datainsamling i bilaga 1.  

 

3.4 Variabler 

I denna uppsats har vi valt att undersöka om vi kan finna samband mellan de utvalda 

företagens kommunikation av CSR-arbete och variablerna: omsättning, segment 

(börsvärde = beräknat som senaste betalkurs vid angivet datum multiplicerat med 

antalet aktier (Nordea, 2009)), omsättning per anställd, branschtillhörighet, samt vilken 

typ av CSR-kommunikation som används mest frekvent.  

3.4.1 Definition av variabler 

Segment (börsvärde): För att investerare ska kunna göra rättvisande jämförelser är 

företagen på Stockholmsbörsen indelade i tre olika segment: Large-Cap, Mid-Cap och 

Small-Cap. Large-Cap är stora bolag med ett motsvarande börsvärde på 1 miljard euro 

eller mer. Mid-Cap är medelstora företag med ett börsvärde som ligger mellan 150 

miljoner och 1 miljard euro. Företagen i Small-Cap-segmentet understiger 150 miljoner 
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euro. Indelningen av segmenten gås, som nämnt ovan, igenom var sjätte månad och 

revideras även vid behov (Hansson & Tedin, 2007, s. 90).  

 
Omsättning: Företagets nettoförsäljning under räkenskapsåret 2008. I de fall då 

omsättningen redovisats i annan valuta än svenska kronor (SEK) är denna omräknad till 

SEK utifrån riksbankens växelkurs 2009-11-21 (Riksbanken, 2009): 

 
100 Amerikanska dollar (USD) motsvarar 690,50 SEK. 

100 Euro (EUR) motsvarar 1 026,50 SEK. 

(Vi har markerat omräknade omsättningar med lilafärgad text i tabellen i bilaga 1). 

 
Omsättning per Antal anställda: Medelantalet anställda under räkenskapsåret 2008. I de 

fall detta inte uppgivits i årsredovisningen har vi själva lagt ihop antal anställda vid årets 

början med antal anställda vid årets slut och dividerat detta med två för att få fram 

variabeln. Företagets omsättning (se ovan) divideras med medelantalet anställda för att 

få fram variabeln. 

 
Bransch: Företagen på Stockholmsbörsen är indelade i olika branscher. Indelningen 

följer internationell standard GICS (Global Industry Classification Standards), som 

används som klassificeringsinstrument på börser över hela världen (MSCI, 2009). Vid 

undersökningstillfället fanns företag representerade i nio av totalt tio förekommande 

branscherna. Siffrorna i parentes anger hur många företag som fanns representerade 

från respektive bransch: energi (4), material (råvaror) (13), industrivaror (69), 

konsument – sällanköp (34), konsument – dagligvaror (8), hälsovård (28), finans (46), 

IT (46), teleoperatörer (6) och kraft (0) (Hansson & Tedin, 2007, s. 90). Då vi valt att 

använda oss av en redan existerande indelning ökar reliabiliteten hos variabeln då det 

inte finns utrymme för feltolkningar av branschtillhörighet.  

 
Typ av CSR-kommunikation: Intern respektive extern CSR-kommunikation. Vad detta 

innebär beskrivs utförligt i kapitel 3.4.3 nedan. 

 
Variablerna omsättning, omsättning per anställd samt intern och extern CSR-

kommunikation är en form av kvotdata då det finns en absolut nollpunkt, ingen av 

variablerna kan understiga siffran 0. Att arbeta med kvotdata har flera fördelar då 
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många operationer kan utföras med den som grund (medelvärde etc.) och den anses 

vara den starkaste formen av kvantitativ data (Lantz, 2007, s. 15). Vi kan tack vare det 

stora antalet observationer anta att skalan för intern och extern CSR-kommunikation är 

stark trots endast fem skalsteg.  

 
För resterande två variabler, segment (börsvärde) samt bransch, gjordes en 

kategorisering och rådata benämns här som nominaldata. Det är endast typvärdet som 

kan undersökas med hjälp av nominaldata eftersom dessa inte kan rangordnas (Lantz, 

2007, s. 14). Nominaldata anses vara den svagaste formen av kvantitativ data. Utifrån 

vilken typ av rådata som förkommer i de olika hypoteserna har den visuella 

framställningen av resultatet anpassats för att bäst passa typen. 

3.4.2 Definition av CSR-talet  

För att kunna besvara vårt syfte behövde vi ett mått för företagens kommunikation av 

CSR-arbete. Efter utveckling av detta mått valde vi att namnge det till företagets CSR-tal. 

Detta tal bygger på flera olika faktorer som vi söker efter i företagens årsredovisningar 

från 2008. Varje faktor ger en viss poäng och dessa poäng adderas sedan ihop och 

summan av dessa blir således företagets CSR-tal. Talet skall därmed beskriva och 

representera hur mycket företaget kommunicerar sitt CSR-arbete genom sin 

årsredovisning.  

 
Skalan för CSR-tal går mellan 0 till 10. Att ett företag erhåller 0 poäng, vilket är 

minimum, innebär att företaget inte alls kommunicerar eller berör ämnet CSR. 10 

erhållna poäng innebär däremot att företaget i stor utsträckning kommunicerar och 

berör ämnet CSR. Talen mellan 0 och 10 kan rangordnas och har lika stora skalsteg.  

3.4.3 CSR-områden och poängsättning 

Vi har delat upp företagens arbete med CSR på en extern och en intern nivå på liknande 

sätt som Grafström et al. (2008, s. 122 ff.) beskriver detta. Dessa två nivåer har vidare 

delats in i en miljöaspekt och en social/samhällaspekt. Detta ger oss fyra olika CSR-

områden att poängsätta: internt miljöarbete, internt socialt arbete, externt miljöarbete 

samt externt socialt arbete. Var och ett av dessa områden poängsätts på en skala mellan 

0 och 2, där 2 är maxpoäng. Ett företag kan således få 8 poäng maximalt (2+2=4 poäng 
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internt och 2+2=4 poäng externt) och 0 poäng minimalt så här långt. Vikten läggs 

följaktligen på hur företagen kommunicerar sitt CSR-arbete.   

 
Att få 0 poäng inom dessa områden innebär att företaget varken berör eller 

kommunicerar det i årsredovisningen. För att erhålla 1 poäng på nivåerna ovan ska 

företaget ha nämnt området i sin årsredovisning och belyst att de vill arbeta med det, 

alternativt att de kommunicerar att de gör det fast de inte förklarar hur. För att få 2 

poäng inom ett område krävs att företaget har uppnått nivån för 1 poäng, samt 

beskriver hur de praktiskt arbetar med frågan. Här söker vi således efter en 

processbeskrivning av själva CSR-arbetet. Exempel på hur vi satt poängen 1 och 2 för 

respektive område visas i tabell 3.1 nedan: 

 
Tabell 3.1 Exempel på hur CSR-poäng delas ut 

 
Typ av CSR-arbete och poäng Företag och sida i ÅR Exempeltext 

Internt miljöarbete 1 p. Borås Väveri s. 11 ”Vårt miljöarbete är en integrerad 
del av vår affärsverksamhet vilket 
innebär att lagar och föreskrifter 
ska följas och om möjligt 
överträffas. Miljötänkandet ska ingå 
som en naturlig del i all 
produktutveckling för att därmed 
höja värdet och öka förtjänsten. 
Produktens funktionella och 
estetiska värden ska uppnås genom 
en övergripande ekologisk syn på 
produktion och utveckling”.  
 

Internt miljöarbete 2 p. Tele2 s. 6 ”Energikonsumtionen mäts och 
övervakas och utsläpp av 
växthusgaser uppskattas. Båda skall 
tas med i beräkningen när 
investeringsbeslut fattas. Tele2 
ställer strikta miljökrav på 
företagsbilar. Alla nya bilar skall 
vara miljöbilar, om inte särskilda 
krav förhindrar att sådana bilar kan 
användas. Överflödig elektrisk och 
elektronisk utrustning skall i första 
hand användas på alternativt sätt 
inom Tele2. I det fall det inte finns 
något behov av utrustningen inom 
organisationen skall den säljas till 
tredje part”.  
 

Internt socialt arbete 1 p. Addtech s. 15 “Addtech aims to be an attractive 
employer that offers its people 
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extensive opportunities for 
personal growth”. 
 

Internt socialt arbete 2 p. Rezidor Hotel s. 11 In January the hotel started their 
non-smoking project and results 
are even better than expected. 22 
out of 158 employees have decided 
to stop smoking. In order to actively 
support the staff, the hotel provided 
nicotine patches and chewing gum. 
Experts were invited to present 
different quitting strategies and 
provide professional support. 
During a staff meeting in the 
autumn employees who managed 
to quit smoking were rewarded 
with a voucher for relaxing 
massage. 
 

Externt miljöarbete 1 p. Atrium s. 46 Det globala koldioxidmedvetandet 
har en tydlig inverkan på 
energipriser, vilket i sin tur innebär 
osäkerheter för både bolaget och 
kunderna. Insatser för att reducera 
eller eliminera källor till 
energirelaterade kostnader är 
därför prioriterade hos Atrium 
Ljungberg. 
 

Externt miljöarbete 2 p. Clas Ohlson s. 39 ”Clas Ohlson deltar i det 
internationella klimatinitiativet 
Carbon Disclosure Project. Under 
verksamhetsåret var Clas Ohlsons 
redovisning bland de tio främsta i 
CDP Nordic Report 2008”. 
 

Externt socialt arbete 1 p. Skistar s. 12 ”Eftersom SkiStar i huvudsak är 
verksamt i glesbygd, innebär detta 
att SkiStar i många fall är en 
dominant arbetsgivare lokalt. 
Således är ett lokalt 
samhällsengagemang viktigt för 
SkiStar. Därför driver och sponsrar 
SkiStar många lokala initiativ och 
aktiviteter”. 
 

Externt socialt arbete 2 p. KappAhl s. 27 ”Vi ser positivt på att jobba 
tillsammans med andra i 
hållbarhetsfrågor, eftersom det ger 
tillgång till experthjälp och mer 
kraft bakom åtgärderna. Business 
Social Compliance Initiative, BSCI, 
Initiativ för Etisk handel, Better 
Cotton Initiative, Amnesty Business 
Group, Standardiseringsgruppen 
SIS/TK 160 om säkerhet i 
barnkläder och Kemikaliegruppen 
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är några av de initiativ som vi 
deltar i. Dessutom sponsrar vi 1,6 
miljonerklubben och Go Red (hjärt- 
och kärlsjukdomar), BRIS, 
Hungerprojektet, Erikshjälpen och 
Majblomman. Därtill sponsrar vi 
stödprojekt på de platser där våra 
produktionskontor finns, som till 
exempel barnhem i Litauen och 
stöd till skolor för gatubarn i 
Bangladesh”. 
 

 

3.4.4 Extrapoäng att erhålla 

Utöver dessa 8 poäng kunde företag erhålla 1 extra poäng om de har en separat 

hållbarhets- eller CSR-redovisning (alternativt en betydande del avsatt och väl markerad 

i årsredovisningen som skulle kunna vara tryckt separat), samt 1 extra poäng om de har 

en CSR-chef inom företaget eller koncernen. Att företaget har en separat hållbarhets- 

eller CSR-redovisning måste nämnas i årsredovisningen för att de skall erhålla poäng för 

denna.  

 
Sammanfattningsvis innebär detta att företagen maximalt kan uppnå 10 poäng. Alla 

företags CSR-tal (den totala poängen) och övriga variabler återfinns som tidigare 

nämnts i bilaga 1. 

3.4.5 Angående texttolkning 

Det CSR-tal som vi förknippar respektive företag med är en direkt tolkning av dess CSR-

arbete från vår sida. Vi inser att vi kan ha delat ut något poäng för mycket eller något 

poäng för lite, men detta bör inte ha så stor betydelse då vi ser till helheten. Då 

undersökningen grundar sig i en tolkning kommer vi inte heller att dra några definitiva 

slutsatser om vi endast kan upptäcka att det skiljer ett par tiondelar av poäng mellan 

exempelvis CSR-arbete i olika branscher. Det kan förkomma gråzoner, men det är 

snarare företagen tillsammans i indelningar och inte var och ett som är intressant för 

oss.  
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I de fall ett företag har brutet räkenskapsår undersöks senast publicerade 

årsredovisningen. Detta innebär att vissa företag har undersökts utifrån 

årsredovisningen för 2008/2009 och vissa utifrån årsredovisningen för 2007/2008. 

 

3.5 Att undersöka sekundärdata  

Sekundärdata består av kvalitativ samt kvantitativ data och används med fördel i en 

förklarande uppsats som denna. Sekundärdata kan delas upp i olika klasser, där 

årsredovisningar som vi undersöker i denna uppsats klassas som dokumenterad 

sekundär data (Saunders et al., 2007, s. 248).  

3.5.1 Årsredovisningar 

Årsredovisningen fungerar ofta som en presentation av företaget och dess verksamhet.  

Den ger en bra bild av hur det gått för företaget under det senaste året och ger även ofta 

en god inblick i dess utveckling (Hansson & Tedin, 2007, s. 72). En årsredovisning skall 

följa en viss mall då Aktiebolagslagen, den statliga bokföringsnämnden och 

revisorsorganisationerna kräver att vissa uppgifter skall finnas med samt vara 

uppställda på ett enhetligt sätt. Företagets revisor tillsammans med bolagets styrelse är 

ansvarig för att de uppgifter som redovisas är korrekta. Årsredovisningar är i regel lätta 

att ta del av då de antingen kan beställas hos bolagsverket och enligt lag ska finnas 

åtkomliga via företagens hemsidor (Hansson & Tedin, 2007, s. 73 f.)(SFS 1995:1554).  

3.5.2 Fördelar med att studera sekundärdata 

Att använda sig av sekundärdata i form av årsredovisningar i en undersökning som 

denna ger många fördelar. Årsredovisningar går enkelt att finna vilket tidsmässigt är 

positivt då uppsatsen författas under en begränsad tid. Det är lätt att finna sökta 

variabler då årsredovisningarna till viss del måste följa en given mall.  Reliabiliteten är 

synnerligen hög då företagets styrelse samt auktoriserade revisorer står bakom 

årsredovisningarna (SFS 1995:1554). 

3.5.3 Nackdelar med att studera sekundärdata 

Nackdelar med sekundärdata handlar främst om att vi inte har så stor kontroll över 

kvaliteten på materialet. Utgivaren av sekundärdata fungerar som ”gatekeeper” 
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(Larsson, 2001, s. 45) för den tillhandahållna informationen vilket medför att vissa delar 

i årsredovisningarna kan beskrivas som mer optimistiska än vad de i verkligenheten är, 

alternativt att vissa delar nedtonas. Vi kan även till viss del påverkas av hur 

informationen är framställd samt att vi kan misstolka det skrivna.  

 
Att vi enbart använder oss av sekundärdata i vår undersökning kan påverka resultatet 

till viss del då vi kan sakna, för undersökningen väsentlig information. Detta är något 

som inte skulle vara lika problematiskt vid användning av primärdata såsom intervjuer.  

3.5.4 Övriga kommentarer kring att studera sekundärdata 

Då vi undersöker sekundärdata behöver vi inte oroa oss för att publicera hemlig 

företagsintern information som vi skulle kunnat ha fått ta del av om undersökningen 

istället gjordes genom intervjuer. Därigenom framställer vi inte heller något företag på 

så vis att det är besvärande för dem, samt att grunden för bedömningen blir densamma 

för alla företag. Det är även flertalet personer som står bakom informationen och ingen 

individ blir ensam ansvarig. Informationen skall enligt lag tillhandahållas allmänheten 

och har således kommit oss till del på ett korrekt sätt.  

3.5.5 Att finna och undersöka sekundärdata 

Ett första steg i vår undersökning var att ladda ned 254 stycken årsredovisningar i pdf-

format på mellan 30 och 200 sidor. Att finna dessa årsredovisningar var stundtals enkelt 

och stundtals komplicerat beroende på hemsidan uppbyggnad. Detta mönster följde 

sedan själva undersökningen av årsredovisningarna där vissa var enkelt och klart 

uppställda och det tog enbart några minuter att hitta sökt information. Andra har vi 

däremot spenderat åtskillig tid åt. En del årsredovisningar var skrivna på engelska, men 

detta var inget hinder.  

 
Som ett första steg sökte vi på redan förutbestämda ord i dokumentet: omsättning och 

anställda. I de flesta fall kunde vi då urskilja dessa variabler, men i vissa fall fick vi 

bläddra igenom årsredovisningen sida för sida för att finna dessa då de ibland hade 

annan benämning. Omsättningen per anställd räknades vidare ut genom en formel i det 

uppställda excel-dokumentet, som ligger som mall för undersökningen.  
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När dessa variabler var fastställda gick vi igenom årsredovisningarna från början till slut 

för att fastställa företagets CSR-tal. Vi började med att söka efter CSR-relaterad text 

genom att studera årsredovisningarnas samtliga rubrikerna och underrubrikerna. Då 

rubriken antydde till CSR-relaterad kommunikation läste vi åtföljande text mer utförligt.  

 

Om vi inte efter detta hittade text om CSR och för att göra chansen mindre att vi missat 

sådan text gjorde vi avslutningsvis ytterligare en sökning i årsredovisningen på orden: 

miljö, hållbar, medarbetare, personal, CSR, ansvar, diskriminering, jämställdhet, hälsa 

och ”code of conduct”.  

 

Vi är medvetna om att dessa tillvägagångssätt kan ha lett till att vi missat finstilt CSR-

relaterad text men detta är något vi har fått bortse ifrån. Vi anser att om 

kommunikationen kring CSR är så finstilt så kan det inte heller vara av stor betydelse för 

företaget och dess agerande, och räknades därför inte med.  

 
Variablerna segment och bransch fann vi via Stockholmsbörsens hemsida (Nasdaq 

OMXS, 2009).  

 

3.6 Kvantitativ data 

I sin ursprungsform innebär rådata i princip ingenting utan denna måste bearbetas för 

att ha en mening och förvandlas till användbar information (Lantz, 2007, s. 406). Detta 

har vi gjort genom grafer och tabeller, som i sin tur gjort att vi kunnat utforska, 

presentera, beskriva samt undersöka relationer och trender i vårt datamaterial. I denna 

uppsats har vi tagit hjälp av programmen Microsoft Office Excel samt SPSS for Windows 

för att göra detta. Det var av största vikt att våra erhållna rådata var välarbetad för att 

senare kunna analyseras kvantitativt, samt att vi skaffade oss kunskap i hur denna 

senare skulle visualiseras på korrekt sätt.  

 

3.7 Statistisk undersökning 

I denna uppsats önskar vi hitta samband mellan olika variabler och en vanlig metod att 

göra detta är genom regressionsanalys (Saunders et al., 2007, s. 134).  
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3.7.1 Enkel regressionsanalys 

I en enkel regressionsanalys studeras hur utfallet för en viss variabel beror på värdena 

på en eller flera andra variabler. Det finns olika former av regressionsanalyser och vi 

kommer att använda oss av den linjära regressionsanalysen där utfallet för en viss 

variabel Y styrs av värdet på en annan variabel x, givet att sambandet mellan Y och x 

antas vara linjärt. Y kallas här för beroende variabel och x kallas för oberoende eller 

förklarande variabel (Lantz, 2009, s. 373).  

 
Det datamaterial som insamlas ska utgöras av parvisa observationer eftersom ett exakt 

värde finns för vardera variabel för vart och ett av våra företag. Vi kan sedan med hjälp 

av ett så kallat spridningsdiagram få en överblick av det insamlade materialet. Om ett 

samband återfinns mellan variablerna kommer punkterna i diagrammet att lägga sig 

kring en tänkt regressionslinje.  

 
Syftet med analysen är att ta fram linjens matematiska ekvation (Lantz, 2009, s. 373 ff.). 

Ekvationen kommer inte att kunna utläsas exakt utan här får vi använda oss av 

regressionsmodellen och göra en skattning av variablerna: 

 
Y = β0 + β1X + ε 

 
β0 motsvarar den skattade linjens skärningspunkt på Y-axeln och β1 är den skattade 

riktningskoefficienten (lutningen). Slumpavvikelserna vi får då linjen inte är helt rät 

symboliseras av ε, men antas vara 0 vid en skattning (Hjort, 1998, s. 197)(Lantz, 2009, s. 

374 f.).  

 
Vid regressionsanalys får vi även redan på andra värden viktiga för resultatet. Dessa är: 

R Square (R²) – Förklaringsnivån - där värdet beskriver den proportion av varians i en 

variabel som kan förklaras av den andra (ex. 0,28 (28 procent) av variansen i Y förklaras 

av X) samt Signifikansen (sig.) (P-värdet, p-value) - som indikerar om den framräknade 

förklaringsnivån är betydande (George & Mallery, 2003, s. 178 ff.). I denna uppsats har 

vi valt att en betydande nivå på < 0,05.  
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3.7.2 Multipel regressionsanalys 

I en enkel regressionsanalys är det endast en X-variabel som antas förklara variationen i 

en viss Y-variabel. Det är vanligt att en enda X-variabel inte förklarar så mycket av 

variationen i den Y-variabel man är intresserad av. Genom att använda sig av flera X-

variabler, en så kallad multipel regressionsanalys, kan man få en högre förklaringsnivå 

samt högre signifikans (Lantz, 2009, s. 415 f.): 

 
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + … + βkXk + ε 

 
Då vi i hypotes 2 analyserar nominaldata (ex. Small-Cap) var denna tvungen att 

omvandlas till en motsvarande siffra då regressionsanalysen genomfördes. Detta kallas 

för att använda sig av ”Dummy-variabler” (Sallis, 2009).  

3.7.3 Metodkritik till sambandsanalyser 

 Extremvärden i datainsamlingen kan ge ett missvisande linjärt samband.  

 En korrelation kan vara hög trots att variablerna inte är beroende av varandra 

(ologiska samband). 

 Det kan förekomma skensamband som enbart det sunda förnuftet kan upptäcka.  

 Vid falska samband kan de båda undersökta variablerna vara beroende av 

ytterligare en variabel (Hjort, 1998, s. 214 f.) (Lantz, 2009, s. 391 f.). 
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4 Hypoteser  

4.1 CSR-kommunikation och omsättning  

Att arbeta med och kommunicera om CSR är per definition ett åtagande, något frivilligt 

och något som sträcker sig utöver lagen. Att engagera sig i CSR-arbete och kommunicera 

detta till företagets intressenter kräver resurser, något som Nielsen & Thomsen (2007) 

påpekar.  

 
En högre omsättning tror vi påverkar företagets omfattning med arbete och 

kommunikation av CSR. Omsättning skulle även kunna ge en indikation på företagets 

storlek. Ju större ett företag blir, desto fler intressenter har det (Grafström et al., 2008). 

Därav torde dessa större företag vara mer benägna att arbeta med och kommunicera 

kring CSR-relaterade frågor. Detta leder oss fram till vår första hypotes: 

 
HYPOTES 1:  

Ju högre omsättning ett företag har desto högre är dess CSR-tal. 

 

4.2 CSR-kommunikation och börsvärde  

Att företag som har högre omsättning uppvisar ett högre CSR-tal menar vi ovan i 

hypotes 1. Ett företags omsättning har dock inte att göra med dess börsvärde som avgör 

om de blir listade som Large-, Mid- eller Small-Cap på OMX Stockholmsbörsen. Ett 

företag som blir börslistat får automatisk olika intressentgrupper. Dessa 

intressentgrupper kommer även att avgöra huruvida vad för sorts CSR arbete ett företag 

väljer att bedriva samt i vilket utsträckning (Grafström et al., 2008). Enligt detta 

resonemang är det intressenterna som påverkar företagens (CSR) strategi, precis som vi 

hävdade i hypotes 1.  

 
Vidare grundar vi vår nästa hypotes på att företag som är listade som Large-Cap ofta är 

mer välkända än företag som är listade som Mid- eller Small-Cap. Detta leder till att de i 

större utsträckning hamnar i samhällets och medias blickfång och skulle kunna granskas 

hårdare som Margolis (2003) nämner. Vi hävdar att företag listade som Large-Cap har 

således fler sekundära intressenter och måste uppvisa en högre transparens av sin 
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verksamhet och kommunikation av sitt CSR-arbete. Detta resonemang torde även gälla 

förhållandet mellan Mid- och Small-Cap-företag. Vi tror oss följaktligen kunna finna 

högre genomsnittligt CSR-tal i högre segment, vilket leder oss fram till hypotes 2; 

 
HYPOTES 2: 

Företagen i segmentet Large-Cap har högre CSR-talssnitt än företag i segmentet 

Mid-Cap, som i sin tur har högre CSR-talssnitt än företag i segmentet Small-Cap. 

 

4.3 CSR-kommunikation och omsättning per anställd 

Företag med ett högt antal anställda får följaktligen många primära intressenter i form 

av medarbetarna. Intressenter som enligt teorin till stor del kan påverka företagets CSR-

arbete och kommunikation, exempelvis genom att kräva att företaget har en viss policy 

för tjänsteresor och utsläppen som härför dessa. Om vi jämför två företag med samma 

omsättning, så kommer det företag som har flest anställda ha lägre omsättning per 

anställd än företaget med färre anställda. Företaget med färre anställda får genom detta 

resonemang färre intressenter som kan påverka och kräva en viss nivå av CSR-arbete 

och kommunikation. Detta tror vi även leder till lägre CSR-tal för dessa företag. Ur detta 

kan vi formulera nästa hypotes: 

 
HYPOTES 3: 

Ju högre omsättning per anställd ett företag har, desto lägre är dess CSR-tal. 

 

4.4 CSR-kommunikation och olika branscher 

Enligt Grafström et al. (2008) var de första företagen som började engagera sig i CSR-

relaterade frågor verksamma inom utvinningsindustrin och detaljhandeln. Dessa företag 

var även de första att kommunicera om arbetet. Varför dessa branscher valde att göra 

detta kommer antagligen från att de tidigt blev kritiserade för sina utsläpp. Rädslan för 

att få dåligt medial publicitet (Werther & Chandler, 2006) gav upphov till att se över de 

belastningar företagen hade på miljön.  
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Många av de företag som producerar varor idag använder sig av arbetskraft som är mer 

kostnadseffektiv än den västerländska, vilket även det ger upphov till diskussioner kring 

företagens sociala ansvar inför sina medarbetare.  

 

I åtföljande hypotes vill vi påstå att CSR-talssnittet för varje bransch skiljer sig åt. Vi tror 

oss kunna finna högre CSR-talssnitt i branscher som har stor miljöpåverkan och de som 

är personalintensiva. Tvärtom tror vi oss se lägre CSR-talssnitt i branscher som inte 

anses ha stor miljöpåverkan eller som är kapitalintensiva: 

 
HYPOTES 4a: 

Av de nio branscher vi undersöker tror vi oss kunna se de högsta CSR-talssnitten i: 

Dagligvaror, Industri och Material, samt de lägsta CSR-talssnitten i: Finans, IT och 

Hälsovård. 

 
CSR-talet inkluderar kommunikation både internt och externt. Grafström et al. (2008) 

beskriver den interna som kärnverksamhet och den externa som välgörenhet. Vi tror att 

företag utvecklar CSR-arbete och kommunikation i kärnverksamheten innan de väljer 

att utveckla arbetet och kommunikationen externt. Genom dela upp CSR-talet, att 

särskilja poängen av den interna CSR-kommunikationen från den externa, tror vi att 

samtliga branscher uppvisar ett högre genomsnitt av intern kommunikation än extern: 

 
HYPOTES 4b: 

Den genomsnittliga interna CSR-kommunikationen kommer att vara högre än den 

genomsnittliga externa CSR-kommunikationen i samtliga branscher. 
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5 Resultat 

 

5.1 Hypotes 1 - Ju högre omsättning ett företag har desto högre är dess CSR-tal. 

Testtyp: Enkel regressionsanalys.  

 
Resultatet för hypotes 1 uppvisar ett svagt positivt samband mellan variablerna CSR-tal 

och omsättning bland de undersökta företagen. Uppskattat värde för ekvationen blir 

följande: 

Y = 2,657 + 0,00002954X 

 
Detta innebär att för varje miljon svenska kronor ett företag ökar sin omsättning med 

ökar dess CSR-talssnitt med 0,00002954. Trots en förklaringsnivå på endast 17,4 

procent så är modellen för testet signifikant tack vare det relativt höga antalet 

observationer. Genom detta verifieras hypotesen. (Se tabell 1a-1d i bilaga 2 för 

fullständigt statistiskt resultat.) 

 
Figur 5.1 Grafisk illustration av regressionsanalys (Hypotes 1) 
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5.2 Hypotes 2 – Företagen i segmentet Large-Cap har högre CSR-talssnitt än 

företag i segmentet Mid-Cap, som i sin tur har högre CSR-talssnitt än företag i 

segmentet Small-Cap.  

Testtyp: Multipel regressionsanalys. 

 
Resultatet för hypotes 2 uppvisar att företagen i segmentet Large-Cap har ett högre CSR-

talssnitt än företagen i Mid-Cap, som i sin tur har högre CSR-talssnitt än företag i 

segmentet Small-Cap. Uppskattat värde för ekvationen blir följande: 

 
Y = 1,968 + 1,594d1 + 2,603d2 

 
Detta innebär att Mid-Cap-företag har ett CSR-talssnitt som är 1,594 enheter högre än 

Small-Cap-företag, samt att Large-Cap-företag har ett CSR-talssnitt som är 2,603 enheter 

högre än Small-Cap-företagen. Förklaringsnivå var 23,4 procent och modellen för testet 

är signifikant tack vare det relativt höga antalet observationer. Genom detta verifieras 

hypotesen. (Se tabell 2a-2d i bilaga 2 för fullständigt statistiskt resultat.) 

 
Tabell 5.1 CSR-talssnitt per segment (Hypotes 2) 
 
 Small-Cap Mid-Cap Large-Cap (Totalt) 

Antal företag 125 73 56 (254) 

Antal CSR-poäng 246 260 256 (762) 

CSR-talssnitt 1,968 3,562 4,571 (3,000) 

Differens från Small-Cap-snittet +/- 0 +1,594 +2,603 (-) 

 
Figur 5.2 Grafisk illustration av CSR-talssnitt per segment (Hypotes 2) 
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5.3 Hypotes 3 – Ju högre omsättning per anställd ett företag har, desto lägre är 

dess CSR-tal. 

Testtyp: Enkel regressionsanalys 

 
Resultatet för Hypotes 3 uppvisar ett mycket svagt negativt samband mellan variablerna 

CSR-tal och Omsättning per anställd bland de undersökta företagen. Uppskattat värde 

för ekvationen blir följande: 

Y = 3,077 - 0,015x 

 
Detta innebär att för varje miljon svenska kronor ett företag ökar sin omsättning per 

anställd med minskar dess CSR-talssnitt med 0,015. Förklaringsnivå ligger endast på 

0,09 procent och modellen för testet var inte signifikant. Genom detta falsifieras 

hypotesen. (Se tabell 3a-3d i bilaga 2 för fullständigt statistiskt resultat.) 

 
Figur 5.3 Grafisk illustration av regressionsanalys (Hypotes 3) 
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5.4 Hypotes 4a - Av de nio branscher vi undersöker tror vi oss kunna se de 

högsta CSR-talssnitten i: Dagligvaror, Industri och Material, samt de lägsta CSR-

talssnitten i: Finans, IT och Hälsovård. 

Testtyp: Medeltal. 

 
De tre branscher som i undersökningen visade sig erhålla högst CSR-talssnitt var: 

Dagligvaror, Material samt Sällanköp. De tre branscher som erhöll lägst CSR-talssnitt 

var: IT, Telekomoperatör och Hälsovård. I resultatet för hypotes 4a finner vi alltså en 

något annorlunda uppdelning mellan branscher och dess CSR-talssnitt än vad vi i 

hypotesen hade förväntat oss och vi falsifieras delvis vår hypotes. Resultatet visade dock 

fortfarande på en indelning i tre grupper. Branschen dagligvaror utmärkte sig markant 

från de andra branscherna med ett utstående högre CSR-talssnitt. I nästa grupp återfann 

vi branscherna Material, Sällanköp, Energi och Industri som alla hamnade på ett 

liknande CSR-talssnitt som var lägre än det för Dagligvaror. De återstående branscherna 

Finans, Hälsovård, Telekomoperatör och IT utgör den tredje och sista gruppen där alla 

har ett liknande CSR-talssnitt på den nedre delen av skalan.  

 
Figur 5.4 Grafisk illustration av CSR-talssnitt per bransch (Hypotes 4a) 
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5.5 Hypotes 4b – Den genomsnittliga interna CSR-kommunikationen kommer 

att vara högre än den genomsnittliga externa CSR-kommunikationen i samtliga 

branscher.  

Testtyp: Medeltal. 

 
Vi kan nedan i tabell 5.2 avläsa att samtliga branscher uppvisar en högre genomsnittlig 

intern CSR-kommunikation än genomsnittlig extern CSR-kommunikation. Sju av nio 

branscher ligger relativt nära snittet för hur mycket mer intern CSR-kommunikation 

företagen har och avviker därifrån med maximalt 0,21 poäng.  Vi kan dock se en markant 

avvikelse för återstående branscherna Material på 0,95 över snittet samt Energi på 0,84 

under snittet. Genom detta verifieras hypotesen.  

 
Tabell 5.2 - Genomsnittlig Intern- och Extern CSR-kommunikation per bransch 

(Hypotes 4b) 

Bransch Intern Extern Intern  
minus extern 

Energi 2,25 1,50 + 0,75 

Material 3,08 0,54 + 2,54 

Industri 2,62 0,86 + 1,76 

Sällanköp 2,65 0,97 + 1,68 

Dagligvaror 2,88 1,50 + 1,38 

Hälsovård 2,00 0,21 + 1,79 

Finans 1,91 0,48 + 1,43 

IT 1,70 0,20 + 1,50 

Telekomoperatör 1,83 0,33 + 1,50 

SNITT alla branscher   +1,59 

 
Figur 5.5 Grafisk illustration av skillnaden mellan Intern- och Extern CSR-

kommunikation per bransch (Hypotes 4b) 
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6 Analys och diskussion 

6.1 Övergripande analys av företagens CSR-kommunikation 

Med hänsyn med till aktualitet gällande företags sociala ansvar hade vi förväntat oss att 

CSR-talssnittet i samtliga branscher skulle vara högre än vad resultatet visar. I våra 

resultat har vi funnit att det finns företag som kommunicerar om CSR i sina 

årsredovisningar. Men vi har även funnit att många företag väljer att inte kommunicera 

eller engagera sig i detta.  

 
En orsak till varför vissa företag har enligt oss överraskande låga siffror tror vi skulle 

kunna ligga i att företag helt enkelt väljer att inte kommunicera om sitt CSR-arbete, trots 

att arbete utförs. En anledning till detta skulle kunna vara, som Grafström et al. (2008) 

beskriver, att företag enbart bör kommunicera om verksamhet som faktiskt bedrivs 

eller som planerats grundligt för i framtiden. Att CSR-arbetet inte är färdigutvecklat 

inom företaget kan således vara en anledning att inte kommunicera kring det. Även 

Werther och Chandler (2006) och Sen och Bhattacharya (2001) menar på att om företag 

extensivt kommunicerar sitt CSR-arbete kommer de snabbt bli utsatta för granskning, 

vilket kan medföra dålig publicitet om företaget inte lyckas fullfölja vad som angivits.  

 
Det finns även, som Gillespie (2008) berör, en risk att ett företags engagemang i CSR-

frågor kan bli ifrågasatta när det kommer till sanningsgrad med vad företagen har för 

avsikt med sitt CSR-arbete. Risken att uppfattas som ett företag som bedriver greenwash 

tror vi kan vara en anledning till varför CSR-talen inte är högre än vad de visade sig vara. 

Även som Jahdi och Acikdilli (2009) menar på att ökning av kommunikation av CSR i 

industrier som anses smutsa ner mer, kan ha bidragit till tvivel för CSR-kommunikation 

bland konsumenter. Något som även det kan ha inverkan på företagens CSR-tal. 

 
Att företag väljer att kommunicera om sitt CSR-arbete, kan som Lewis (2001) belyser, 

grunda sig i att de vill bli uppfattade som ”goda företag” som tar miljömässigt- och 

socialt ansvar i samhället. Att företag genom sin kommunikation själva kan vara med 

och påverka vad som sägs om dem, kan enligt oss vara en anledning till företags val av 

hur och ifall de kommunicerar sitt CSR-arbete. Detta är även något som White och 

Raman (1999) beskriver. Även Swaen och Vanhamme (2004) menar att själva 
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kommunikationen kan skapa ett gott rykte och därmed bidra till högre legitimitet för 

företaget. Som Grafström et al. (2008) påpekar är kommunikationen ett viktigt verktyg 

men det är frivilligt att rapportera företagets CSR-arbete.  

 

6.2 Resultatanalys 

 
6.2.1 Hypotes 1 - Ju högre omsättning ett företag har desto högre är dess CSR-tal. 

 
I våra resultat fann vi att ett företags omsättning till viss del kan förklara och påverka 

dess CSR-kommunikation, tillika deras CSR-tal. Att förklaringsgraden endast är 17.4 

procent visar på att omsättningen som en variabel inte kunde förklara varför företag 

väljer att kommunicera om sitt CSR-arbete. Det finns därmed andra faktorer som spelar 

in på ett företags CSR-tal.  

 
Trots en låg förklaringsnivå på sambandet mellan omsättning och CSR-tal fann vi att 

modellen för testet var signifikant.  Av detta kan vi dra slutsatsen att även då variabeln 

omsättning inte förklarar CSR-talet för majoriteten av företagen i undersökningen så 

finns det ett visst samband.  

 
Att omsättning skulle kunna vara en indikation på företagets storlek var något som vi 

hade som bakomliggande anledning till denna hypotes. Att vi finner ett samband mellan 

omsättning och CSR-tal tror vi ligger i att större företag ofta har en högre omsättning än 

små företag. Detta menar vi är kopplat till antalet och typen av intressenter som härför 

de olika företagsstorlekarna.  

 
Detta resonemang för även Grafström et al. (2008) som påpekar att större företag har 

fler intressenter än små. Författare menar på att det är intressenterna som påverkar 

företagets utformning av CSR-strategi och de är även dessa som slutligen ställer det 

yttersta kravet på företag angående deras sociala ansvar och kommunikation kring 

detta. Att företag väljer att kommunicera sitt CSR-arbete tror vi bottnar i viljan att vara 

transparent med sin verksamhet. White och Raman (1999) anser detta vara nyckeln till 

ett lyckat CSR-arbete och för att tillgodose intressenters krav. Allt eftersom företag 
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växer sig större tror vi att kraven på verksamhetens transparens ökar, något som även 

det underbygger orsaker som skulle kunna ligga till grund för det funna resultatet. 

 
6.2.2 Hypotes 2 - Företagen i segmentet Large-Cap har högre CSR-talssnitt än 

företag i segmentet Mid-Cap, som i sin tur har högre CSR-talssnitt än företag i 

segmentet Small-Cap. 

 
Likt i hypotes 1 fann vi att hypotes 2 uppvisade ett, om än svagt, samband till företagens 

CSR-tal. I resultatet kunde vi utläsa att 23,4 procent av företagens CSR-tal förklaras 

genom vilket segment de är listade i på Stockholmsbörsen. 23,4 procent är inte högt nog 

för att segmentet skulle kunna vara ensam förklaringsvariabel. Då vår modell för testet 

visade sig vara signifikant kan vi ändå påstå att ett företags CSR-tal till viss del kan 

förklaras utifrån vilket segment de är listade på.   

 
Att det olika börsvärdena kan vara en förklaring till företags CSR-arbete tror vi oss 

grunda sig i samma resonemang som till hypotes 1, med andra ord: intressenterna. I 

hypotes 1 hävdade vi att högre omsättning gav fler intressenter, vilket vi även anser oss 

kunna applicera på företag med högt börsvärde.  

 
Grafström et al. (2008) menar att intressenter delas upp i primära och sekundära och 

dessa har olika stor påverkan till verksamhetens överlevnad beroende på tid och 

situation. Dessa intressenter är de som antingen kräver att företaget bedriver eller inte 

bedriver CSR-arbete och kommunikation. Vidare förklarar Nielsen & Thomsen (2007) 

att företag måste motivera initiativ i CSR-arbete till sina ägare, något som kan vara en 

utmaning. Detta kan vara en ytterligare anledning till utfallet av vårt resultat.  

 
Att stora företag får fler intressenter, i form av sekundära så som media och 

intresseorganisationer, som kan skapa opinion är något som Grafström et al. (2008) 

nämner kan vara antingen negativt eller positivt för företaget. Att företag som 

kommunicerar om sitt CSR-arbete blir mer granskade och har fler ögon på sig borde 

egentligen tala för att företag som är listade på exempelvis Large-Cap, som just har 

många intressenter, väljer att inte göra det. Men det uppvisade resultatet visar på 

motsatsen och vi drar slutsatsen att dessa företag antagligen inte har så mycket till val, 

det krävs att de visar ett miljömässigt- och socialt ansvar.  
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6.2.3 Hypotes 3 - Ju högre omsättning per anställd ett företag har, desto lägre är 

dess CSR-tal. 

 
Resultatet för hypotes 3 visar att endast 0,9 procent av variansen i variabeln CSR-tal 

kunde förklaras av variabeln omsättning per anställd och därmed är det i 99.1 procent 

andra faktorer som förklarar företags CSR-tal. Att testet inte heller var signifikant visade 

på att denna modell inte kan förklara företags CSR-tal. Vi trodde inför hypotes 3 oss 

kunna se en skillnad mellan företag som har hög omsättning per anställd och de som har 

låg omsättning per anställd. Det resonemanget hade vi grundat i att Grafström et al 

(2008) hävdade att det var en viss sorts företag som engagerade sig i CSR-arbete.  

 
För att undersöka hypotesen vidare krävs en mer passande modell som ger testet 

signifikans. Då testet inte var signifikant kan vi inte heller uttala oss om förklaringsnivån 

och en analys av resultatet kan inte författas.  

 
6.2.4 Hypotes 4a - Av de nio branscher vi undersöker tror vi oss kunna se de 

högsta CSR-talssnitten i: Dagligvaror, Industri och Material, samt de lägsta CSR-

talssnitten i: Finans, IT och Hälsovård. 

 

Carroll (1991) framhåller att företagens ansvarstagande kan delas upp i fyra olika 

kategorier; ekonomiskt, legalt, etiskt och humant ansvar och vad som anser vara kutym i 

en bransch behöver inte vara det i en annan. Även Cerne (2008) delar denna åsikt och 

anser att det kan skilja sig mellan vad som förväntas och anses vara önskvärt CSR-arbete 

branscher emellan. Detta menar författaren att företag väljer att engagera sig i CSR till 

olika hög grad.  

 
Werther & Chandler (2006) skriver att vad som är företagets skyltigheter, rättigheter 

och ansvar har förändrats över tiden och enligt Banerjee (2007) var tidiga förespråkare 

för socialt ansvar, och troligtvis även dess kommunikation, företagsledare inom 

bilindustrin samt i stora olje- och energiföretag. Även Grafström et al (2008) skriver om 

att företag som var tidiga med att arbeta med CSR återfinns inom utvinningsindustrin 

och detaljhandeln vilket grundar sig i att dessa branscher tidigt blev kritiserade av sin 

omgivning, i form av samhället, media och intresseorganisationer. Vår undersökning 
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visar även att samma branscher som en gång i tiden fanns i topp över engagemang i CSR 

återfinns på samma plats än idag. Därmed vill vi påstå att samma resonemang över vad 

för sorts företag som kommunicerar CSR står kvar än idag.  

6.2.5 Hypotes 4b - Den genomsnittliga interna CSR-kommunikationen kommer att 

vara högre än den genomsnittliga externa CSR-kommunikationen i samtliga 

branscher.  

 
Grafström et al. (2008) beskriver att företag kan välja att arbeta med antingen intern 

eller extern CSR-kommunikation, eller med båda samtidigt. Vad som avgör att ett företag 

bestämmer sig för att bedriva ett visst sorts CSR-arbete än enligt författarna vad 

företagets intressenter tycker att företaget bör bedriva. Enligt Baek (2009) har företag 

har blivit allt mer medvetna om den sociala påverkan på utvecklingsländer. Att företag 

som har arbetskraft i utvecklingsländer blir utsatta för krav från sina omgivning 

(intressenterna) att ge tillbaka till samhället genom CSR-arbete ter sig därför inte 

främmande, och genom detta resonemang anser vi oss styrka vårt resultat.  

 
Vi fann dock en intressant vinkel i denna hypotes. Branschkategorin Material som 

hamnar näst högst för genomsnittligt CSR-tal med sina 4.08 även uppvisar den största 

skillnaden mellan internt och externt CSR. Vi trodde innan undersökningen att de 

branscher som uppvisade ett högt genomsnittligt CSR-tal därmed skulle uppvisa höga 

genomsnittliga tal både internt och externt och att skillnaden dem emellan inte skulle 

vara så stor. Men som vi fann, i vissa branscher är det ”viktigare” att kommunicera kring 

enbart internt arbete, medan andra branscher kommunicerar om båda.  

 

6.3 Författarnas kommentarer kring undersökningen  

Genom våra hypotestester har vi funnit vissa samband mellan vad som skulle kunna 

påverkar att företag väljer att kommunicera om sitt CSR-arbete i sina årsredovisningar. 

Vi vill dock framhålla att de slutsatser vi finner av våra hypoteser inte kan anses som 

definitiva utan mer ger en indikation om vad som skulle kunna påverka. Vidare finns det 

en rad faktorer som kan ha påverkat vårt resultat i olika rikting och gjort att resultaten 

av våra hypoteser skulle utfallit annorlunda om andra parametrar hade varit i 

beaktning.  
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En av de faktorerna är att vi i denna uppsats har vi enbart valt att se hur företag 

kommunicerar sitt CSR-arbete genom deras årsredovisningar. Då enbart 

årsredovisningarna ligger som underlag för företagens kommunikation av dess CSR-

arbete skulle detta kunna ge upphov till en snedvridning av det verkliga arbetet som 

bedrivs och även annan kommunikation av det.  

 
Bland de flesta företag som har haft ett uttalat arbete och information kring CSR på sina 

hemsidor har vi även återfunnit samma information i dess årsredovisningar. Vi har i vårt 

informationssökande av årsredovisningar dock stött på företag som kommunicerar om 

sitt CSR-arbete på hemsidan för att sedan inte nämna detta arbete överhuvudtaget i 

årsredovisningen. Ett sådant exempel är företaget Luxonen som har fått 0 i CSR-tal då de 

inte kommunicerar CSR i sin årsredovisning.  Företaget ger dock en uttömmande 

beskrivning av arbetet med CSR på sin hemsida. Dock tror vi att det endast rör sig om ett 

fåtal företag som har valt att skilja så påfallande på den CSR-kommunikation som ges på 

hemsidan och den som återfinns i årsredovisningen.   

 
En annan snedvridning av vårt reslutat kan vara att det är att det är olika antal företag 

representerade i de olika branscherna. Exempelvis har branschen Energi endast fyra 

företag representerade, vilket gör att det kan finnas svårigheter att analysera resultaten 

utifrån ett så pass litet antal observationer.  

 

Vidare är vi villiga att hålla med Grafström et al. (2008) angående företagsledningens 

personliga intresse för CSR. Vi vill belysa att för vissa företag, som uppvisar höga CSR-

tal, skulle det kunna härledas ifrån att ledningen eller vissa personer på företaget 

brinner för CSR-frågor eller även motsatsen. Detta medför att det kan bli missvisade 

resultat. Då vi undersöker sekundärdata är detta något som dock är svårfrånkomligt 

oavsett hur undersökningen genomfördes. 

 
En sista faktor vi tror skulle kunna ha påverkat företagens CSR-tal är den gällande 

lågkonjunkturen, vilken kan ha påverkat om företag har valt att bedriva och 

kommunicera om CSR-arbete. I en tid med ekonomisk nedgång skulle det möjligtvis 

kunna vara svårare för företag att ge ägarna anledningar till varför kapital ska gå till 
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frivilliga aktiviteter – såsom CSR. Detta kan ha medfört att vi skulle kunna ha fått ett 

annat resultat om samma undersökning hade gjorts under en högkonjunktur. 

 

6.4 Diskussion 

Att CSR är ett debatterat ämne beror enligt Margolis (2003) på att åsikterna huruvida 

företag bör ägna sig åt socialt ansvar går isär och vad det innebär ofta är vagt och 

svävande. Vi vet att många företag idag är anslutna till olika ISO-standarder men väljer 

att inte kommunicera om det. Antingen för att det inte tycker att det är nödvändigt, men 

möjligtvis även för att de inte inser vikten av att kommunicera om sitt CSR-arbete.  Allt 

eftersom miljö och sociala aspekter blir mer belysta i dagens samhälle anser vi att ett 

problem som behöver lösas är vad som kallas CSR. Detta tror vi skulle lösas genom en 

klar definition av CSR samt skapandet av standarder av kommunikation. Detta skulle 

kunna leda till att företag blir mer rättvist bedömda av exempelvis potentiella 

investerade.  I sin tur skulle detta även göra att de företag som bedriver greenwash 

skulle minska eftersom intressenterna i högre utsträckning skulle vara införstådda med 

vad som faktiskt anses som CSR-arbete.  

 
Vi tycker även att kraven som ställs på företag idag stundtals kan vara motsägelsefulla. 

Konsumenter vill i dagens samhälle i allt större utsträckning ha lägre priser på sina 

varor men ställer samtidigt stora krav på var och hur dessa är producerade. Kommer det 

fram att företag har använt sig att av barnarbete sätts det en hård press på hur företagen 

hanterar situationen. Men det är här som själva kommunikationen spelar en stor roll. 

Hur man väljer att arbeta med dessa frågor, kan antingen höja företaget eller sänka det – 

det viktiga är att kommunicera.  
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7 Slutord 

7.1 Sammanfattning av resultat 

Genom vår undersökning kan vi verifiera hypotes 1 och 2 gällande att omsättning och 

börsvärde skulle påverka företags CSR-tal, samt hypotes 4b gällande att alla branscher 

arbetar mer med intern CSR-kommunikation än extern. Vi fick dock falsifiera hypotes 3 

berörande att företag med högre omsättning per anställd skulle kommunicera mindre 

kring sitt CSR-arbete. Slutligen fick vi delvis verifiera, delvis falsifiera hypotes 4a för 

vilka branscher som är mest benägna att kommunicera om sitt CSR-arbete. 

 
Inget av sambanden vi kunnat verifiera har ensamt varit förklarande för företags CSR-

tal. Vi drar som slutsats av detta att även andra variabler påverkar kommunikationen av 

CSR. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Ett första förslag till vidare forskning är att studera andra kommunikationskanaler än 

enbart årsredovisningar. Skulle exempelvis företagens hemsidor analyseras skulle vi 

troligen få ett annat resultat. Detta tror vi även gäller om vi skulle genomföra personliga 

intervjuer med anställda inom företagen.  

 
Vi har i denna undersökning fått relativt låga förklaringsnivåer i våra resultat, något som 

då tyder på att andra variabler påverkar. Att finna dessa är ett förslag. Om vi skulle ha 

”lagt ihop” alla våra variabler och gjort en multipel regressionsanalys för dessa skulle vi 

troligen ökat denna nivå markant. Då syftet med uppsatsen var att undersöka 

variablerna var för sig överlämnar vi denna typ av undersökning till vidare forskning. 

 

Till sist vill tror vi att konjunkturläget kan påverka företagens erhållna CSR-tal. Vi skulle 

se det intressant att göra samma studie i ett annat konjunkturläge och jämföra dessa 

resultat mot varandra. Vilka likheter och skillnader kan finnas dessa emellan?
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Bilaga 1- Datainsamling 

  Företagets namn Seg. 
INT. 
miljö 

INT. 
soc. 

EXT. 
miljö 

EXT. 
soc. Övrigt 

CSR-
tal 

Oms. 
MSEK 

Ant. 
anst. Oms/Anst. Bransch 

1 AarhusKarlshamn Mid 2 1 1 2 2 8 17207 2623 6,56 Telekomoperatör 

2 ABB Large 2 1   2 1 6 38282 116000 0,33 Industri 

3 Academ Small   1       1 1313 1498 0,88 Sällanköp 

4 Acando Small 2 1       3 1611 1123 1,43 IT 

5 ACAP Invest Small 2 2       4 925 569 1,63 Industri 

6 A-Com Small           0 879 330 2,66 Sällanköp 

7 Active Biotech Mid 2         2 53456 90 593,96 Hälsovård 

8 Add Node Small   1       1 1025 565 1,81 IT 

9 Addtech Mid 2 1       3 4445 1532 2,90 Industri 

10 Aerocrine Small 2 1       3 82 62 1,32 Hälsovård 

11 Affärsstrat. Small           0 1265 85 14,88 Finans 

12 Alfa Laval Large 2 1   1   4 27850 11821 2,36 Industri 

13 Alliance Oil Large 1         1 18789 7000 2,68 Energi 

14 AllTele Small           0 169 52 3,25 Telekomoperatör 

15 Anoto Group Small   1       1 182 127 1,43 IT 

16 Artimplant Small 2 1       3 12 27 0,44 Hälsovård 

17 Aspiro Small   1       1 425 144 2,95 IT 

18 AssaAbloy Large 1 1       2 25526 29160 0,88 Industri 

19 Astra Zeneca Large 2 1   2   5 31601 65000 0,49 Hälsovård 

20 Atlas Cop Large 2 1 2 2 2 9 74177 34000 2,18 Industri 

21 Atrium Mid 2 1 1 1 1 6 1855 233 7,96 Finans 

22 Autoliv Large 2 2       4 6472 34000 0,19 Sällanköp 

23 Avanza Mid   1       1 509 196 2,60 Finans 

24 Axfood Large 2 1     1 4 31663 6847 4,62 Dagligvaror 

25 Axis Mid 2 1   2   5 1975 189 10,45 IT 

26 B&B Tools Mid 2 1       3 9325 3333 2,80 Industri 

27 BE Group Mid 2 1 2     5 7713 386 19,98 Industri 

28 Beijer Alma Mid 2 2       4 1836 1220 1,50 Industri 

29 Beijer Eletronics Small 1 1       2 1275 594 2,15 IT 

30 Berghs timber Small 1 1 1     3 860 233 3,69 Material 

31 Betsson Mid 2 1 2     5 1038 154 6,74 Sällanköp 

32 Bilia Small 1 1       2 14280 3304 4,32 Sällanköp 

33 Billerud Mid 2 2     1 5 7792 2623 2,97 Material 

34 Biogaia Small           0 1073 42 25,55 Hälsovård 

35 BioInvent Mid 1         1 252 99 2,55 Hälsovård 

36 Biolin Small           0 109 78 1,40 Hälsovård 

37 BioPhausia Small 1         1 580 86 6,74 Hälsovård 

38 Biotage Small 2 2       4 385 323 1,19 Hälsovård 

39 Biovitrum Mid 1 2       3 1100 400 2,75 Hälsovård 
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40 Björn Borg Mid 2 1       3 527 88 5,99 Sällanköp 

41 Black E.F. Mid 2 1 1 2   6 718 2095 0,34 Dagligvaror 

42 Boliden Large 1 1     1 3 30987 4608 6,72 Material 

43 Bong Small 2 1       3 1937 1241 1,56 Industri 

44 Borås Väveri Small 1 1       2 399 1105 0,36 Sällanköp 

45 Brinova Mid 2 1       3 381 37 10,30 Finans 

46 BTS Group Small   1       1 548 249 2,20 Industri 

47 Bure Equity Mid           0 1093 939 1,16 Finans 

48 Cardo Mid 2 2   2   6 9810 6125 1,60 Industri 

49 Castellum Large 2 1       3 2501 226 11,07 Finans 

50 Catena Small 2 2       4 189 14 13,50 Finans 

51 Cision Small 1 1       2 1743 2503 0,70 Industri 

52 Clas Ohlson Mid 2 2 2 2 2 10 4930 1927 2,56 Sällanköp 

53 Cloetta Fazer Small 1         1 2030 1586 1,28 Dagligvaror 

54 Concordia Small 1 1       2 560 175 3,20 Energi 

55 Connecta Small 1 1       2 765 579 1,32 IT 

56 Consilium Small 1 1       2 945 534 1,77 Industri 

57 Corem Small 2 2       4 391 9 43,44 Finans 

58 CTT Small           0 43 44 0,98 Industri 

59 Cybercom Small 2 1       3 1781 1832 0,97 IT 

60 Dagon Small 1 1       2 458 78 5,87 Finans 

61 DGC Small 1 1       2 237 86 2,76 Telekomoperatör 

62 Diamyd Small           0 1 11 0,09 Hälsovård 

63 Digital Small 2         2 59 45 1,31 IT 

64 Diös Small   1       1 469 51 9,20 Finans 

65 Doro Small 1 1     1 3 363 59 6,15 IT 

66 Duni Mid 2 1       3 4099 2041 2,01 Sällanköp 

67 Duroc Small   1       1 698 277 2,52 Industri 

68 East Capital Mid 1 1       2 983 2337 0,42 Finans 

69 Elanders Small 2 2 1 1 1 7 2191 1809 1,21 Sällanköp 

70 Electra Group Small   1       1 1066 93 11,46 Sällanköp 

71 Elekta  Large 2 2       4 6689 2446 2,73 Hälsovård 

72 Elektronikgruppen Small 2         2 935 438 2,13 IT 

73 Elextrolux Large 1 2   1 1 5 104700 55000 1,90 Sällanköp 

74 Elos Small 1         1 499 368 1,36 Hälsovård 

75 Enea Small 2         2 918 727 1,26 IT 

76 Eniro Mid 2 1       3 6645 4681 1,42 Sällanköp 

77 EpiCept Small   1       1 3 21 0,14 Hälsovård 

78 Ericsson Large 2 2 1 2   7 209000 79990 2,61 IT 

79 Fabege Large 2 2 2 2   1 2214 149 14,86 Finans 

80 Fagerhult Mid 2 2   2 1 7 2770 1978 1,40 Industri 

81 Fast Partner Mid 2 2       4 488 28 17,43 Finans 

82 Fast. Balder Small 2 1       3 633 63 10,05 Finans 
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83 Feelgood Small   1       1 553 620 0,89 Hälsovård 

84 Fenix Small 2 1       3 961 311 3,09 Sällanköp 

85 Fingerprint Small           0 27 13 2,08 IT 

86 G&L Beijer Mid 1         1 3356 1036 3,24 Industri 

87 Getinge Large 2 1   2   5 19272 11609 1,66 Hälsovård 

88 Geveko Small 2 1       3 1427 832 1,72 Industri 

89 Global Health Small           0 48 253 0,19 Hälsovård 

90 Gunnebo Mid 2 1 1     4 6903 6455 1,07 Industri 

91 H&M Large 2 2 2 2 2 10 104000 53430 1,95 Sällanköp 

92 HakonInvest Large 2 2       4 1184 605 1,96 Dagligvaror 

93 Haldex Mid 2     2   4 8403 6004 1,40 Industri 

94 Havsfrun Small           0 93 9 10,38 Finans 

95 Heba Mid 2 1       3 197 30 6,57 Finans 

96 Hemtex Mid 2 2       4 1390 602 2,31 Sällanköp 

97 Hexagon Large 1 1   2   4 13060 8112 1,61 Industri 

98 Hexpol Mid 2 2   2 1 7 3190 2200 1,45 Industri 

99 HiQ Mid   2       2 1181 1018 1,16 IT 

100 HL display Small 2 2       4 1535 983 1,56 Industri 

101 HMS Small           0 317 154 2,06 IT 

102 Holmen Large 2 1     1 4 19334 4830 4,00 Material 

103 HQ Mid 1 1       2 818 300 2,73 Finans 

104 Hufvudstaden Large 2 1       3 1650 87 18,96 Finans 

105 Husqvarna Large 2 1   2   5 32342 15720 2,06 Sällanköp 

106 Höganäs Mid 2 1 1     4 6103 1579 3,87 Material 

107 IFS Mid 2         2 2518 2663 0,95 IT 

108 Industrivärden Large 1 1       2 2918 21 138,95 Finans 

109 Indutrade Mid 1 1       2 6778 2728 2,48 Industri 

110 Intellecta Small 2 1       3 263 198 1,33 Industri 

111 Intoi Small 1         1 579 233 2,48 IT 

112 Intrum Justitia Mid 2 1 1     4 3678 3318 1,11 Industri 

113 Investor Large   1   2   3 417 139 3,00 Finans 

114 ITAB Mid 2 1       3 3412 1658 2,06 Industri 

115 Jeeves Small 1 1       2 158 113 1,40 IT 

116 JM Mid 2 2 1     5 12229 915 13,37 Sällanköp 

117 Kabe Small   2       2 1352 439 3,08 Sällanköp 

118 KappAhl Mid 2 2 2 2   8 4622 2976 1,55 Sällanköp 

119 KaroBio Small 1 2       3 11 66 0,17 Hälsovård 

120 Kinnevik Large   1       1 7719 2048 3,77 Finans 

121 Klövern Mid 2 2       4 1141 121 9,43 Finans 

122 KnowIT Small   1       1 1308 1002 1,31 IT 

123 Kungsleden Mid 2 2   2 1 7 2736 407 6,72 Finans 

124 Lagercrantz Small 1         1 2138 782 2,73 IT 

125 Lammhult Small 1         1 901 400 2,25 Industri 
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126 Latour Large           0 7071 3515 2,01 Finans 

127 LBI Mid           0 1540 1602 0,96 IT 

128 Ledstiernan Small           0 1300 252 5,16 Finans 

129 Lindab Large 2 1   2   5 9840 5390 1,83 Industri 

130 LinkMed Small           0 9 30 0,30 Finans 

131 Loomis Mid 1 1       2 11258 19361 0,58 Industri 

132 Lundbergs Large 2 1       3 22350 5090 4,39 Finans 

133 Lundin Mining Large 1     1   2 5890 1500 3,93 Material 

134 Lundin Petrol Large 2 1 2 2   7 6393 524 12,20 Energi 

135 Luxonen Small           0 10 1 10,00 Finans 

136 M Sonesson Small 1 1       2 1458 396 3,68 Dagligvaror 

137 Malmbergs Small 2 1       3 552 156 3,54 Industri 

138 Meda Large 2 1   2   5 10675 2529 4,22 Hälsovård 

139 Medivir Small 1 2       3 97 100 0,97 Hälsovård 

140 Mekonomen Mid 1         1 2646 1364 1,94 Sällanköp 

141 Melker Large   1       1 335 3 111,67 Finans 

142 Metro Small           0 2037 988 2,06 Sällanköp 

143 Mictronic Small 2 1     1 4 569 398 1,43 IT 

144 Midway Small 2         2 2356 1081 2,18 Industri 

145 Millicom SDB Large   1   2   3 18160 6000 3,03 Telekomoperatör 

146 Mobyson Small           0 4,56 57 0,08 IT 

147 Modul 1 Small           0 186 158 1,18 IT 

148 Morphic Tech Small   1       1 310 220 1,41 Industri 

149 MSC Small 1 1       2 50 53 0,94 IT 

150 MTG Large 2 2   2 1 7 13166 2644 4,98 Sällanköp 

151 MultiQ Small   2       2 146 37 3,95 IT 

152 Munters Mid 2 1 2     5 6570 4291 1,53 Industri 

153 NCC Large 2 2       4 46534 22375 2,08 Industri 

154 Nederman Small 2 1       3 1272 710 1,79 Industri 

155 Neonet Mid 1         1 3523 126 27,96 Finans 

156 Net Entertainment Small           0 205 80 2,56 IT 

157 Net Insight Mid 1 1       2 2743 101 27,16 IT 

158 Netonnet Small 1 1   1   3 1890 266 7,11 Sällanköp 

159 New Wave Group Mid 2 2       4 6604 2562 2,58 Sällanköp 

160 Nibe Mid 2         2 5810 5275 1,10 Industri 

161 Niscayah Mid   1       1 8009 6270 1,28 Industri 

162 Nobia Mid 2 1   2   5 15991 8682 1,84 Sällanköp 

163 Nolato Small 2 1       3 2824 4531 0,62 IT 

164 Nordea Large 1 1       2 8200 32800 0,25 Finans 

165 Nordic Mines Small 2         2 0 15 0,00 Material 

166 
Nordic Service 
Partner Small           0 660 1860 0,35 Sällanköp 

167 Nordnet Mid 1 1       2 703 301 2,34 Finans 

168 Note Small 2         2 1710 1201 1,42 IT 
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169 NovaCast Small 2         2 104 147 0,71 Industri 

170 Novestra Small 1         1 1 5 0,20 Finans 

171 Novotek Small           0 299 175 1,71 IT 

172 OEM Small 1 1       2 1660 616 2,69 Industri 

173 Opcon Small 1         1 418 352 1,19 Industri 

174 Orc Software Mid 1         1 564 275 2,05 IT 

175 Orexo Small 1 1       2 233 123 1,89 Hälsovård 

176 Oriflame Large 2 1   2   5 1330 7174 0,19 Dagligvaror 

177 Ortivus Small 1 1       2 88 98 0,90 Hälsovård 

178 Oxigene Small   1       1 0,09 34 0,00 Hälsovård 

179 PA Resources Mid 2 1 2     5 2420 128 18,91 Energi 

180 Partnertech Small 2 2       4 2529 1670 1,51 IT 

181 Peab Mid 1 1   1   3 34132 11945 2,86 Industri 

182 Phonera Small 2 1       3 358 153 2,34 Telekomoperatör 

183 Poolia Small 2     2   4 1438 2108 0,68 Industri 

184 Precise Bio Small   1       1 46 41 1,12 IT 

185 Prevas Small 1 2       3 615 517 1,19 IT 

186 Pricer Small   1       1 427 70 6,10 IT 

187 Proact Small           0 1044 299 3,49 IT 

188 Probi Small   1       1 68 17 4,00 Hälsovård 

189 Proffice Small 1         1 4266 7776 0,55 Industri 

190 Profilgruppen Small 2 2       4 1086 460 2,36 Material 

191 PSI Small 2 2       4 553 300 1,84 IT 

192 Q-med Mid 2 1       3 1272 687 1,85 Hälsovård 

193 Ratos Large 2 1   2   5 26836 15630 1,72 Finans 

194 RaySearch Small 2 1       3 63 48 1,31 Hälsovård 

195 Readsoft Small 1 1       2 584 453 1,29 IT 

196 Rejlers Small 1 2       3 597 893 0,67 Industri 

197 Retail Brands Small 2 1     2 5 3426 1505 2,28 Sällanköp 

198 Rezidor Hotel Mid 2 2   2 1 7 8058 5592 1,44 Sällanköp 

199 Rottneros Small 2 2       4 2663 667 3,99 Material 

200 Rörvik Timber Small 2 2     1 5 2390 588 4,06 Material 

201 Saab Large 2 1   2   5 23800 13300 1,79 Industri 

202 Sagax Small 2 1       3 491 13 37,77 Finans 

203 Sandvik Large 2 2   2 1 7 93000 48571 1,91 Industri 

204 SAS Mid 2 2 2 2 1 9 91000 24635 3,69 Industri 

205 SCA Large 2 1     1 4 110000 52000 2,12 Material 

206 Scania Large 2 1       3 88977 34800 2,56 Industri 

207 SEB Large 1 1   2   4 41140 21290 1,93 Finans 

208 Seco tools Large 2 2       4 6536 5043 1,30 Industri 

209 Sectra Mid   1       1 863 538 1,60 Hälsovård 

210 Securitas Large 2 1   2   5 56572 47388 1,19 Industri 

211 Semcom Small 2 1       3 3298 3631 0,91 Industri 
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212 Sensys Small           0 127 38 3,34 IT 

213 SHB Large 2 2   2   6 58921 10833 5,44 Finans 

214 Sigma Small 2 2   2   6 1355 1271 1,07 IT 

215 SinterCast Small           0 24 16 1,50 Industri 

216 Skanditek Mid           0 6626 441 15,02 Finans 

217 Skanska Large 2 2   2   6 143647 57815 2,48 Industri 

218 SKF Large 2 2 2 2 1 9 63361 43800 1,45 Industri 

219 Skistar Mid 2 1 1 1   5 1635 1120 1,46 Sällanköp 

220 Softronic Small           0 434 369 1,18 IT 

221 SSAB Large 2 2     1 5 54329 9172 5,92 Material 

222 Stora Enso Large 2 2 2 2   8 113202 33815 3,35 Material 

223 Studsvik Small 2 1   1 1 5 1285 1130 1,14 Industri 

224 Sweco Mid   1       1 5522 5076 1,09 Industri 

225 Swedbank Large 2 2 2 2   8 79563 23762 3,35 Finans 

226 Svedberg Small 1 1     1 3 514 207 2,48 Industri 

227 Swedish match Large 2 2 2 2   8 13162 11866 1,11 Dagligvaror 

228 Swedol Small 1 1       2 849 267 3,18 Sällanköp 

229 Svolder Small           0 17207 5 3441,40 Finans 

230 Systemair Mid 1 1   1   3 3333 1925 1,73 Industri 

231 SäkI Mid           0 76 6 12,67 Finans 

232 Tele 2 Large 2         2 39505 5812 6,80 Telekomoperatör 

233 TeliaSonera Large 2 1       3 103585 7777 13,32 Telekomoperatör 

234 Ticket Small 2 2   2   6 297 390 0,76 Sällanköp 

235 Tieto Large 2 2   2   6 19144 16397 1,17 IT 

236 Tilgin Small   1       1 156 104 1,50 IT 

237 Traction Small   0       0 355 1 355,00 Finans 

238 Tradedoubler Mid   2       2 3456 542 6,38 IT 

239 Transatlantic Small 2 1       3 2121 1058 2,00 Industri 

240 Transcom Mid 2 1 2     5 6487 21000 0,31 Industri 

241 Trelleborg Large 2 2 2 2 1 9 31263 24327 1,29 Industri 

242 Triconrona Small 1 1 2     4 698 61 11,44 Industri 

243 Unibet Mid   1   2   3 123 385 0,32 Sällanköp 

244 Uniflex Small   2       2 915 2155 0,42 Industri 

245 Wallenstam Mid 2 2   2 1 7 1250 159 7,86 Finans 

246 Value Retail Small 1 1       2 888 515 1,72 Sällanköp 

247 VBG Group Mid 2 1   2   5 1377 432 3,19 Industri 

248 Wihlborgs Fast Mid 2 2     1 5 1168 81 14,42 Finans 

249 Vitrolife Small 2 2       4 225 134 1,68 Hälsovård 

250 Volvo Large 2 2   1 1 6 303667 92260 3,29 Industri 

251 Vostok Nafta Mid           0 1948 16 121,75 Finans 

252 Xano Small 2 1       3 1402 1048 1,34 Industri 

253 ÅF Mid 2 2   2   6 4569 4020 1,14 Industri 

254 Öresund Mid           0 194 8 24,25 Finans 



UPPSALA UNIVERSITET   Magisteruppsats 
Företagsekonomiska institutionen   AnnaKarin Hylander 
2010-01-15  Elin Rydenbäck 

 

51 
 

Bilaga 2 – Statistiskt resultat 

Tabell 1 - Statistiskt resultat för hypotes 1 – Enkel regressionsanalys 
 
1a) 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Oms. MSEK
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: CSR-tal 

1b) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,417
a
 ,174 ,171 2,032 

a. Predictors: (Constant), Oms. MSEK 

1c) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 219,588 1 219,588 53,187 ,000
a
 

Residual 1040,412 252 4,129   

Total 1260,000 253    

a. Predictors: (Constant), Oms. MSEK 

b. Dependent Variable: CSR-tal 

1d) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,657 ,136  19,558 ,000 

Oms. MSEK 2,954E-5 ,000 ,417 7,293 ,000 

a. Dependent Variable: CSR-tal 
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Tabell 2 - Statistiskt resultat för hypotes 2 – Multipel regressionsanalys 
 
2a) 

Variables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Large, Mid
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

 

2b) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,483
a
 ,234 ,228 1,961 

a. Predictors: (Constant), Large, Mid 

 

2c) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 294,441 2 147,221 38,270 ,000
a
 

Residual 965,559 251 3,847   

Total 1260,000 253    

a. Predictors: (Constant), Large, Mid 

b. Dependent Variable: CSR-tal 

 

2d) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,968 ,175  11,218 ,000 

Mid 1,594 ,289 ,324 5,516 ,000 

Large 2,603 ,315 ,485 8,255 ,000 

a. Dependent Variable: CSR-tal 

Tabell 3 - Statistiskt resultat för hypotes 3 – Enkel regressionsanalys 
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3a) 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Oms. MSEK
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: CSR-tal 

 

3b) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,417
a
 ,174 ,171 2,032 

a. Predictors: (Constant), Oms. MSEK 

 

3c)  

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 219,588 1 219,588 53,187 ,000
a
 

Residual 1040,412 252 4,129   

Total 1260,000 253    

a. Predictors: (Constant), Oms. MSEK 

b. Dependent Variable: CSR-tal 

 

3d) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,657 ,136  19,558 ,000 

Oms. MSEK 2,954E-5 ,000 ,417 7,293 ,000 

a. Dependent Variable: CSR-tal 

 


