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Sammanfattning 

 

Företags ansvar i samhället - Corporate Social Responsibility (CSR) - har varit föremål för 

diskussion sedan 1900-talets början. Företags samhällsansvar har sedan dess kommit att bli ett 

välkänt begrepp bland företagare världen över. Skillnader i ekonomiska, politiska, sociala och 

kulturella system påverkar däremot i vilken utsträckning företagen kommunicerar samhällsansvar i 

olika länder. Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning företag kommunicerar 

CSR i den externa rapporteringen i Brasilien, Frankrike, Indien, Spanien och Sverige.   

Studien undersöker i vilken utsträckning de fem största företagen i undersökningsländerna 

kommunicerar CSR i sina årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Metoden som används är 

textanalys där förekomsten av tretton begrepp relaterade till CSR räknas. 

Undersökningen analyseras utifrån Freemans (1984) intressentmodell och Carrolls (1991) 

pyramid för företags samhällsansvar samt sekundärdata som beskriver de undersökta länderna.  

 Studiens resultat visade att alla undersökta företag hade någon typ av kommunikation kring 

samhällsansvar men i olika utsträckning. Sverige var ledande i sin kommunikation kring CSR. 

Förvånande var att de brasilianska företagen hade näst flest träffar och var mer aktiv i sin 

kommunikation än de båda västerländska länderna Frankrike och Spanien. Även om Indien 

kommunicerade minst var resultatet ändå högre än vad man kan förvänta av ett land i tidigt skede 

av ekonomisk utveckling.  

De nationella skillnaderna klassificeras efter Carrolls olika typer av ansvar. Att skillnaderna 

länder emellan dock var relativt små förklaras sedan utifrån Freemans intressentmodell. Till följd av 

en ökad globalisering påverkas företag av intressenter från världen över, vilket slätar ut nationella 

variationer i företags samhällsansvar. Det leder till att det etiska ansvaret i Carrolls moralpyramid 

alltmer utformas av globala intressenter snarare än nationella.  
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1. Inledning 
 

1.1 Framväxten av begreppet CSR 

 
Frågan om företagens ansvar i samhället - Corporate Social Responsibility (CSR) - har länge varit 

föremål för diskussion och frågan har splittrat både akademiker som företagsrepresentanter i olika 

läger, vad som är företagens egentliga samhällsansvar är en fråga med många svar. 

Företag som tagit samhällsansvar har existerat åtminstone sedan den industriella 

revolutionen, men tidigare rapporterade företagen inte nödvändigtvis om samhällsengagemanget 

(Crane, Matten, Spence, 2008, s. 4). Att säkerställa humana arbetsvillkor, förse de anställda med 

husrum och vård och donera till välgörenhet är exempel på engagemang som många av industrierna 

i Europa och USA involverade sig i – utan att rapportera det i sin årsredovisning. 1946 lät 

affärstidningen Fortune Magazine göra en undersökning bland företagsledare från de största 

amerikanska företagen för att utreda deras syn på företagens etiska och moraliska ansvar, 93.5 % av 

de svarande uppgav att de definierade sitt eget sociala ansvar i vidare termer än den grundläggande 

ekonomiska uppgiften att uppnå vinst (Carrol, 1999). I Sverige kan vi spåra rötterna för socialt 

ansvarstagande hos företag redan till industrialiseringen. Ett tidigt exempel är LM Ericssons 

välfärdsaktiviteter på 1940-talet, som bland annat öppnade ett daghem ämnat för de anställdas barn, 

vilket vid tidpunkten var klart utanför den gängse normen för vad som ansågs vara företagens 

sociala ansvar. (Grafström, Göthberg, Windell, 2008, s. 28) 

     CSR-frågan formaliserades och växte fram som ett akademiskt ämne under 1950- och 1960-

talet i USA. Howard R. Bowen belyste problemet i sin bok Social Responsibility of the 

Businessman (1953) och Keith Davis definierade tidigt (1960) begreppet CSR; som ansvarstagande 

bortom företagens direkt ekonomiska uppgift att uppnå lönsamhet. 

1.2 Varför ska företag arbeta med CSR? 

 

Sedan 1970-talet kan man urskilja en tydlig debatt om företagets samhällsansvar där även 

aktieägare och andra intressenter deltar. Bland de nyliberala ekonomerna fanns det ett tydligt 

motstånd, däribland den nobelprisbelönade ekonomen Milton Friedman som var en uttalad 

motståndare till CSR. Han ansåg att företagens ansvar endast är ekonomiskt, det vill säga att 

maximera vinst och förvalta aktieägarnas kapital ansvarsfullt, i en fri konkurrens och i enlighet med 

gällande lagar (Friedman, 1970). Det ekonomiska ansvaret skulle enligt Friedman vara fullt 
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tillräckligt, eftersom ett företag som gick med vinst skulle betala skatt, ha råd att anställa personal 

och producera varor och tjänster och på så sätt bidra till samhället. 

Bland CSR-förespråkarna finns dock en grupp som hävdar att det inte finns någon 

motsättning mellan aktievärde och ett starkt samhällsansvar. De anser att ett “gott” CSR-arbete ska 

verka värdeskapande och förhoppningsvis öka lönsamheten (Wood, 1991). Denna argumentation 

stärktes när R. Edward Freemans intressentmodell (1984) introducerades. Modellen är en 

utveckling av tidigare intressentteorier och visar hur förväntningar bland intressenter (konsumenter, 

intresseorganisationer, media med flera) i företagets närhet påverkar dess verksamhet och policy 

och bör tas i åtanke när företaget utvecklar sin strategi för att företaget ska överleva även i 

turbulenta tider. (Freeman, 1984) 

Under 1980- och 1990-talet uppdagades en rad skandaler bland företag som agerat oetiskt 

och som väckte stor uppståndelse bland intressentgrupper som exempelvis media, konsumenter och 

stater. I enlighet med intressentmodellen stärktes därmed kraven på företagen att utöva socialt 

ansvar och uppfattningen att CSR-arbetet skulle vara en naturlig genomgående del av 

kärnverksamheten i företaget vann kraft (Grafström, et al., 2008). I takt med att en generation av 

miljö och etiskt medvetna konsumenter växer fram skapas ett större behov hos företag att kunna 

profilera sig som ansvarstagande aktörer i samhället. (Challener, 2009) 

En grupp förespråkare för CSR hävdar att ett utökat samhällsansvar även kan vara en 

strategisk förebyggande åtgärd och vara ett steg i företagets risk management. Den engelska 

oljekoncernen Beyond Petroleums (BP)1 oljekatastrof år 2010 och dess negativa konsekvenser för 

företaget i såväl böter såsom negativ publicitet tjänar som exempel för nödvändigheten för 

företagen att arbeta med CSR i förebyggande syfte. Företag i branscher som potentiellt kan göra 

stor skada på naturen och äventyra framtida generationers förutsättningar har historiskt haft större 

behov av att kommunicera sitt samhällsansvar. (Grafström, et al., 2008) 

1.3 Kommunikat ion av CSR - en fråga för företag världen över? 

 
Långtgående retorik av ansvar har hittills varit mer vanlig i industrialiserade länder med väl 

utvecklade ekonomiska system och demokratiska värderingar (Fredriksson, 2008). På senare år har 

dock socialt ansvarstagande har kommit att bli ett välkänt begrepp bland företagare världen över. I 

Europa är arbete med CSR utbrett, i Asien är idén väletablerad och den börjar få spridning även i 

Afrika och Latinamerika (Grafström, et al., 2008). Att produktionen av konsumentvaror förskjuts 

                                                
1BP bytte 2001 namn från British Petroleum till Beyond Petroleum. Att en av världens största oljebolag tagit ett namn 
som betyder bortom olja visar på den starka trenden bland företag att arbeta med CSR. 
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till utvecklingsländer är en av förklaringarna till att CSR har blivit en global fråga. Tillgången av 

billig arbetskraft har lett till att utvecklingsländer som Brasilien och Indien etablerat sig på den 

globala marknaden. Krav från intressenter som media, konsumenter och intresseorganisationer i den 

industrialiserade världen sipprar ner till leverantörer och underleverantörer i såväl industrialiserade 

länder som utvecklingsländer.   

Skillnader i ekonomiska, politiska, sociala och kulturella system påverkar i vilken 

utsträckning företagen kommunicerar samhällsansvar. Kommunikationen är därför olika utspridd i 

olika världsdelar. Ländernas olika struktur leder till att kommunikationen också varierar mellan 

länder på samma kontinent. (Fredriksson, 2008)  

Claes Ohlsson (2004) har undersökt hur kommunikationen av CSR har förändrats i “VD-

brevet” i årsredovisningen från de största svenska företagen ur ett 20-års perspektiv. Magnus 

Fredriksson (2008) har gjort en liknande studie av hela årsredovisningar, där han jämfört hur 

samtliga börsnoterade företag år 2004 i Sverige kommunicerade sitt ansvar, och hur det kan 

förklaras utifrån företagens strukturella villkor. Båda dessa avhandlingar konstaterar att svenska 

företag idag kommunicerar CSR i sina årsredovisningar i stor utsträckning. Med tanke på Sveriges 

politiska struktur, välfärdsmodellen och landets ledande position inom miljöforskning kan det 

förefalla naturligt att Sverige också ligger i framkant i sin kommunikation kring samhällsansvar.  

 Även om CSR är ett väl etablerat begrepp världen över, finns det få studier som visar hur 

företagen i olika länder faktiskt kommunicerar sitt samhällsansvar. Framförallt saknas det 

undersökningar som jämför länder med vitt skilda ekonomiska, politiska, sociala och kulturella 

förhållanden. Är kommunikation av CSR lika vanligt förekommande bland länder av olika 

karaktärsdrag?  

Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning företag kommunicerar CSR i 

den externa rapporteringen i Brasilien, Frankrike, Indien, Spanien och Sverige. De fem största 

företagen i varje land undersöks där tretton utvalda begrepp relaterade till CSR används för att mäta 

kommunikationen. Begreppen är indelade i fem grupper. 
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2. Teori  
 

2.1 Freemans intressentmodell  

 

Intressentbegreppet växte fram på 60-talet. R. Edward Freeman sammanställde intressentmodellen i  

standardverket Strategic Management (1984). Modellen beskriver företagets omgivning och 

påverkande krafter, som kan delas in i ett antal intressenter. En intressent är en grupp eller en 

individ som påverkar eller blir påverkad av ett företags verksamhet. Freeman hävdar att företaget 

måste vara framgångsrikt i sin samtida och framtida omgivning för att kunna överleva under 

turbulenta tider. (Freeman, 1984)   
  

 

 

Figur 2.1 Den klassiska intressentmodellen efter Freeman (Grafström, et al, 2008) 

 

Intressenter kan delas upp i primära och sekundära, där primära är essentiella för företagets 

verksamhet och ofta kan innefatta exempelvis kunder och ägare. Primära intressenter har en direkt 

påverkan på företaget och dess åsikter har en direkt koppling till att verksamheten ska kunna fortgå. 

Media och intresseorganisationer skulle däremot kunna ses som sekundära intressenter som endast 

kan påverka företaget indirekt, genom inverkan på företagets anseende och därmed negativt påverka 

exempelvis dess försäljning (Grafström, et al, 2008 s. 68). Sekundära intressenter har dock haft stor 



UPPSALA UNIVERSITET         Isabel Bergling Olanders 
Företagsekonomiska Institutionen       Kaj Elfgren 

Ekonomie Kandidatuppsats        Vårterminen 2011 

 

 8 

inverkan på industrier som olja, kemikalier och tobak under 2000-talet, då press från media, stora 

katastrofer och i vissa fall statliga regleringar bidragit till att företag har känt sig tvingade att avstå 

från moraliskt tvivelaktiga verksamheter för att kunna överleva (Crane, et al, 2008, s. 3). Det är 

därför svårt att förlita sig på en indelning av intressenter i primära och sekundära. Grafström, et al. 

anser att olika intressenter kan vara mer eller mindre viktiga beroende på tid och situation. (2008, s. 

68) 

 Freeman (1984) använder CSR som exempel för att visa hur företagets intressenters 

påverkan har ökat, i jämförelse med tidigare då de endast haft ett begränsat inflytande på företagen. 

En jämförande studie mellan Kina och Indien visar att ett lands institutionella och offentliga miljö 

påverkar i vilken utsträckning företag i samma land arbetar med CSR (Lattemann, 2009). Stater och 

offentliga myndigheter har kommit att bli en viktig intressent, och det finns exempel på att dessa 

har börjat uppmana företag till att agera. Bland annat förespråkar Europeiska Unionen genom 

Lissabonfördraget hållbar utveckling och att företagen själva tar sitt samhällsansvar (Commenne,  

2006). 

 Enligt Grafström, et al. (2008, s. 68) har det blivit alltmer viktigt att identifiera sina 

intressenter för att företaget ska kunna hantera relationen med dessa, och kunna arbeta proaktivt 

med CSR. Många reagerar alltså inte enbart när och ifall omvärlden riktar kritik mot företaget, utan 

man arbetar förebyggande med socialt ansvarstagande för att skapa förutsättningar för en god 

relation med intressenterna. 

2.2 Carrolls moralpyramid för företagens s amhällsansvar 

 

Företagets samhällsansvar skiljer sig beroende på de problem som finns i samhället där företaget är 

verksamt. CSR kan vidare analyseras utifrån en rad olika dimensioner. Archie B. Carroll (1991) 

anger fyra typer av ansvar i sin moralpyramid; ekonomiskt, rättsligt, etiskt och filantropiskt 

ansvar.   
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Figur 2.2 Moralpyramiden för företags samhällsansvar (Carroll, 1991) 

 

Pyramidens bas utgörs av företagets ekonomiska ansvar. Företagets ekonomiska uppgift är att 

tillhandahålla konkurrenskraftiga produkter till konsumenterna och på så sätt generera vinst till 

ägarna. Det ekonomiska ansvaret föregår de övriga ansvaren då detta är företagets historiska 

huvuduppgift. Ur ett företagsperspektiv kan man därför ifrågasätta om samhällsansvar utan 

ekonomisk vinning är rimligt. 

 Företagets rättsliga ansvar utgör nästa steg i pyramiden. Förutom att bedriva lönsamma 

affärer förväntas företaget även följa rådande lagar och förordningar i det samhälle det verkar i. 

Rättsligt ansvarstagande är såvida att följa den av staten angivna koden för ett rättmätigt 

företagande. 

 Företagets etiska ansvar är att följa de normer och värderingar samhällets intressenter anser 

vara rättvisa utöver det ekonomiska och rättsliga ansvaret, som alltså inte är styrda i lag. 

Förändringar inom detta område är samtidigt drivande för införandet av nya lagar och omformandet 

av gamla lagar, det etiska ansvaret är därmed sammankopplat med det rättliga ansvaret. Vad som 

utgör företagets etiska ansvar är summan av samhällets intressenters implicita och explicita 

värderingar.  

 Företagets filantropiska ansvar är att verka som en god medlem i samhället det vill säga att 

aktivt initiera och delta i arbete som förbättrar samhället. Skiljelinjen mellan etiskt och filantropiskt 

ansvar är att det senare är något som är utöver det av samhället förväntade; att handla etiskt är att 

inte handla oförrätt, det filantropiska ansvaret är däremot frivilligt axlat av företaget.  
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 Det mest gynnsamma för samhället vore om företaget uppfyller samtliga steg samtidigt, 

därmed inte sagt att företaget i realiteten klättrar stegvis uppför pyramiden. Alla dimensioner är 

sammanlänkade och arbetet uppför pyramiden bör därför inte ske sekventiellt.  

Carroll har fått utstå kritik för modellens framställning, pyramidformens hierakiska 

framtoning anses av kritikerna ge en missvisande bild. År 2003 publicerade Carroll en alternativ 

modell tillsammans med Schwartz där filantropiskt ansvar utesluts och de tre resterande 

ansvarsområdena presenteras som enskilda men sammanlänkade intressesfärer (Schwartz, Carroll, 

2003).  

Att modellen är utformad som en pyramid och är indelad i nivåer betyder inte nödvändigtvis 

att arbete med CSR i en högre nivå alltid är effektivare än i en underordnad nivå. Som tidigare 

nämnts är arbete med CSR i kärnverksamheten ofta effektivare än ren välgörenhet (Grafström, et al, 

2008). I ett samhälle med höga förväntningar på företagens samhällsansvar inordnas arbete med 

CSR i kärnverksamheten etiskt ansvar, ett svar på det förväntade, medan välgörenhet skulle tillfalla 

filantropiskt ansvar, ett frivilligt initiativ.   

2.3 Att kommunicera CSR 

 

Principen att kursdrivande information ska kommuniceras är grundläggande för börsnoterade 

aktiebolag. I en samtid där CSR har fått ökad betydelse bland intressenter är det därmed av stor vikt 

att företagen kan kommunicera sitt samhällsansvar. 

 Kommunikation av CSR kan ses som ett tveeggat svärd. Företagen vill å ena sidan 

kommunicera sitt ansvarstagande samtidigt som en alltför offensiv kommunikation av CSR lätt kan 

attrahera kritiska röster. Det är därför viktigt att företaget noggrant kontrollerar att det uppnår vad 

det utger sig ha åstadkommit, ”handling kommer före kommunikation” (Grafström, et al, 2008, s. 

135).  Ett relaterat koncept är frågan om en transparent och tydlig kommunikation. Ett 

konfektionsföretag som uppger sig arbeta med CSR i leverantörskedjan bör exempelvis vara 

mycket tydlig med vart man avgränsar sin leverantörskedja (vilken nivå av underleverantörer) samt 

hur man definierar sitt sociala ansvar till dessa.  

 Branscher så som utvinningsindustrin och detaljhandeln var tidiga med att arbeta med CSR. 

Anledningen är att dessa industrier i sin verksamhet gör stor åverkan på miljön och naturens 

resurser, varför de också fått utstå hård kritik från intressenter i samhället. På senare år är det även 

bolag inom gruv- och oljeindustrin som drivit utvecklingen av CSR, företagen Shell och Lundin 

Petroleum är exempel på bolag som gjort satsningar på CSR som svar på kritik. (Grafström, et al., 

2008, s 43-45)   
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Claes Ohlsson (2004) har i en artikel som föregår hans avhandling jämfört förekomsten av 

begrepp relaterade till företagets samhällsansvar i det så kallade ”VD-brevet” i årsredovisningar 

från 15 stora svenska bolag under åren 1981, 1991 och 2001. Undersökningen konstaterar att 

begrepp relaterade till CSR uteblir helt under året 1981. Under 1991 stiger utvecklingen något, 

givet att miljörelaterade begrepp underordnats CSR. Året 2001 är användandet av begrepp 

relaterade till CSR utbrett. Ohlsson (2004) konstaterar att rapporterna är allmänt implicita och 

snarare presenterar vad som bör göras än vilka konkreta förändringar företagen har genomfört.  

 Bland svenska företag och utländska företag i länder så som Sverige, Finland och England 

är det i övrigt mycket vanligt att kommunicera CSR på företagets hemsida. Grafström et al (2008) 

uppger att 65 procent av bolagen på OMX Large Cap lista använder sina hemsidor för att 

kommunicera arbetet med socialt ansvarstagande. En annan vanlig publikationskanal för arbete med 

CSR är att årligen utge så kallade hållbarhetsredovisningar utöver den vanliga externa 

redovisningen (årsredovisning, kvartalsrapporter) som redogör för företagets arbete med socialt 

samhällsansvar. Årsredovisningar och hållbarhetsrapporter är publik envägskommunikation 

tillgänglig för hela företagens intressentsfär. Denna form av kommunikation av CSR har enligt 

Morsing och Schultz (2006) blivit allt viktigare för företagen och i många samhällen utgör det idag 

en minimumnivå för företagens samhällsansvar.   

Effektivt arbete med CSR ska per definition vara integrerat i den centrala värdeskapande 

verksamheten inom företaget, speciellt i miljöskadliga processindustrier så som järn- och 

pappersindustrin (Dahlsrud, 2008). Utformningen av CSR kan av denna anledning skilja sig vitt 

mellan olika industrier och företag. Inom näringslivet har det eftersökts standarder att utgå ifrån vid 

arbetet och redovisning av företagets sociala ansvarstagande. Global Reporting Initiative (GRI) är 

en internationell redovisningsstandard som tillkom 1997. Förenta Nationernas Global Compact 

initierades 1997 av dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan. Global Compact är en policystadga 

som företaget skriver under och därmed förbinder sig att följa (FN, 2011). Global Compact kan 

liknas vid den mer allmänt kända FN:s mänskliga rättigheter med skillnaden att den riktar sig till 

företag istället för stater.   

I takt med globaliseringen har företagens ansvar för arbetsförhållanden även kommit att 

innefatta deras leverantörer i tredje världen, som ett svar på att konsumenterna satt högre krav för 

hela produktionskedjan. Som ett resultat har bolag som exempelvis H&M valt att profilera sig som 

socialt ansvarstagande. (Grafström, et al., 2008, s. 45) 

 

 



UPPSALA UNIVERSITET         Isabel Bergling Olanders 
Företagsekonomiska Institutionen       Kaj Elfgren 

Ekonomie Kandidatuppsats        Vårterminen 2011 

 

 12 

2.4 Sammanfattning av teori 

 

Sammanfattningsvis utgör intressentmodellen, moralpyramiden och teorier kring kommunikation av 

samhällsansvar den referensram som datan analyseras utifrån. Utifrån intressentmodellen kan olika 

intressenter i respektive land urskiljas och dess inflytande på företagens kommunikation kring 

samhällsansvar analyseras. Moralpyramiden kan användas till att dela in företagens samhällsansvar 

i en rad undergrupper som vidare kan förklara företagens kommunikation av CSR.  

Avsnittet 2.3 Att kommunicera CSR utgör en bas för att kunna analysera hur företags 

kommunikation av CSR är utformad idag. Sekundärdatan som presenteras i avsnittet 4.2 CSR i fem 

länder ger sedan en fördjupad landsspecifik förståelse kring CSR. Tillsammans lägger avsnitten en 

grund för analytiska tankegångar kring företagens samhällsansvar och de dominerande 

intressenterna i respektive land.     

3. Metod 
 
I nedanstående avsnitt presenteras den metod som använts för den empiriska undersökningen samt 

kommer val av länder och företag, undersökningsbegrepp, ordgrupper, litteratur och teorier att 

motiveras. Undersökningsförfarandet beskrivs och studiens reliabilitet och validitet diskuteras. 

3.1 Urval av länder och företag 

 

Med hänvisningen till problematiseringen har länder med olika politiska, ekonomiska och sociala 

struktur valts ut. Länderna återfinns på tre olika kontinenter och är av olika grad av industrialisering 

och välfärd, vilka alla är intressanta grunder för jämförelse. Språkkunskaper i engelska, franska, 

portugisiska och spanska motiverar valet av länder på respektive kontinent, då rapporterna lästs på 

ländernas inhemska språk 

I uppsatsen undersöks kommunikationen av CSR i års- och hållbarhetsredovisningar från de 

fem största börsnoterade företagen i Sverige, Brasilien, Spanien, Frankrike och Indien. Företagen 

har valts ut utifrån en av affärstidningen Forbes (2010) nationella listor av företag, vilken utgår från 

börsvärde. Motivering till valet att studera de största företagen är att stora företag bör ha de resurser 

som krävs för att arbeta med och kommunicera CSR. De största företagen tenderar dessutom att 

ligga i framkant när det kommer till kommunikation av CSR i relation till mindre företag. Ett stort 

företag har även möjligheten att göra stor påverkan både i första, andra och tredje led vilket gör 

dessa till intressanta objekt. De 25 företagen i studien verkar i en mängd olika branscher vilket ger 
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ytterligare grund för jämförelse. Företagen finns sammanställda med uppgifter om bransch och 

börsvärde i US-dollar i tabell 4.1. 

3.2 Litteratur och teorier 

 

CSR - Företagsansvar i förändring av Grafström, Götberg och Windell (2008) har varit en viktig 

utgångspunkt för framställningen av de grundläggande begreppen, boken har även utgjort en 

ryggrad för vidare sökning av information i ämnet. Den landspecifika datan är hämtad från aktuella 

artiklar i internationella och nationella vetenskapliga tidskrifter och publikationer, förutom 

uppsatsspråket har information hämtats från källor skrivna på engelska, spanska, franska och 

portugisiska. Möjligheten att ta del av data på respektive nationellt språk har berikat 

undersökningen och givit vidare förståelse för nationella avvikelser och utmärkelser när det 

kommer till arbete och problem med CSR.  

Intressentmodellen av Freeman (1984) och moralpyramiden för företagens samhällsansvar 

av Carroll (1999) är de teoretiska modeller som används genomgående i uppsatsen. I uppsatsen 

används den ursprungliga moralpyramiden eftersom det är av särskilt intresse att skilja på etiskt och 

filantropiskt ansvar vid jämförelse av företag i olika länder, som har sina egna etiska koder och 

normer och där förväntningarna på företagen därmed skiljer sig åt.  

Intressentmodellen används som ett analysverktyg för att resonera kring varför företag 

kommunicerar och arbetar med CSR. I analysen används undersökningens resultat och landsdatan 

för att diskutera olika intressenters påverkan i olika länder. Moralpyramiden bryter ner företagets 

samhällsansvar i fyra dimensioner, vilka används i uppsatsen för att analysera det budskap som 

företagen kommunicerar. Claes Ohlssons studie (2004) av hur svenska storföretag kommunicerar 

samhällsansvar i det inledande VD-brevet i årsredovisningen har tjänat som förebild för denna 

undersökning. Magnus Fredrikssons (2008) avhandling, som undersöker hur samtliga företag 

noterade på Stockholmsbörsen år 2004 kommunicerar ansvarstagande i sina årsredovisningar, har 

också fungerat som referensram. 

3.3 Årsredovisningar och hållbarhetsrapporter 

 

Undersökningen utgörs av de 25 företagens externa rapportering för året 2009. Årsredovisningen är 

företagens formella kanal för extern kommunikation. Även om aktieägarna är den huvudsakliga 

mottagaren av externa finansiella rapporter, är årsredovisningarna publika handlingar eftersom alla 

företagen i studien är börsnoterade. Detta är intressant ur ett intressentmodellperspektiv då 

kommunikationen därmed är tillgänglig för samtliga intressenter i samhället. 
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I dag har det blivit allt vanligare att förutom den obligatoriska årsredovisningen publicera en 

särskild hållbarhetsredovisning. De publiceras i anslutning till den traditionella årsredovisningen 

och har samma tidsperspektiv och grundläggande uppbyggnad. Hållbarhetsredovisningens funktion 

varierar från företag till företag, i vissa fall verkar den som ett komplement till årsredovisningen 

och i andra fall förflyttas mer eller mindre all kommunikation av CSR till hållbarhetsrapporten. För 

att få en så rättvis jämförelse så möjligt, diskuteras därför hållbarhetsredovisningar både separat och 

sammanställt med årsredovisningarna i studien.  

3.4 Urvalsproces s  för undersökningsbegreppen 

 

Orden som Ohlsson (2004) använde i sin avhandling2 har använts som utgångspunkt för 

sammanställningen av de begrepp som använts i den empiriska studien i denna uppsats. Begreppen i 

studien har anpassats efter de huvudsakliga teorier som avhandlas i uppsatsen. Förarbetet med att 

läsa årsredovisningarna och hållbarhetsrapporterna från de fem undersökta länderna var en 

nyckelfaktor i processen att välja lämpliga begrepp för studien samt översätta dessa, då dessa lästes 

på respektive nationellt språk. Under arbetet med att fastställa begreppen visade sig en tendens till 

att det finns ett globalt språk för CSR som används av stora företag i alla länderna, begreppen 

används dock i olika frekvenser och med olika spridning länderna emellan.  

Utifrån Ohlsson (2004) valdes begreppen miljö, etik och hållbar (utveckling). För att utifrån 

Carrolls (1991) moralpyramid och Freemans intressentmodell kunna diskutera företagens 

kommunikation kring CSR och jämföra likheter och skillnader länderna emellan, valdes även 

begreppen klimat, hälsa, säkerhet, företagens samhällsansvar, jämställdhet, intressenter, Global 

Reporting Initiative (GRI), Förenta Nationernas Global Compact, samarbetar och stödjer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
2miljö, etik/etisk, långsiktig (utveckling), ansvar/ansvarig, intressent(er), hållbar/uthållig, värdering (Ohlsson 2004) 
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Tabe l l  3.1  Undersökningsbegreppen och översättningar 

3.5 Ordgrupper 

  

Ordgruppen hållbar utveckling, klimat och miljö används i studien för att undersöka 

kommunikationen av miljörelaterade frågor och CSR kopplat till kärnverksamheten. Begreppen 

intressenter, samarbetar och stödjer undersöker hur företagen kommunicerar CSR till dess 

omgivande nätverk av intressenter och hur de samarbetar med externa aktörer. Ordgruppen GRI 

och Global Compact visar på hur företagen använder sig av policydokument och regler för att 

skapa legitimitet kring det egna företagets samhällsansvar. Ordgruppen etik, CSR och jämställdhet 

undersöker hur företagen kommunicerar etiska ställningstaganden. Ordgruppen Hälsa och 

Säkerhet undersöker om företagen uttrycker ansvar kring hälso- och säkerhetsaspekter.  

 Förekomsten av ordgrupperna används i analysen för att utifrån Carrolls moralpyramid 

resonera kring olika typer av ansvar – rättsligt, etiskt och filantropiskt. Samhällets intressenters 

förväntningar på företagen är det som avgör vilket typ av ansvar kommunikationen svarar mot. Det 

SVENSKA  ENGELSKA FRANSKA SPA NSKA PORTUGISISKA 

miljö environment 
environnement/       

environnemental 
medio ambiente       

/medioambiente meio ambiente 

etik/etisk ethics/ethical éthique ética/ético ética/ético 

hållbar  utveckling/ 
hållbarhet 

sustainable 
(development)/ 

sustainability 

(développement) 
durable/  

durabilité 
(desarrollo)  
sostenible/ sostenibilidad 

(Desenvolvimento) 
sustentável/ sustentabilidade 

företagets 

samhällsansvar/ CSR 

Corporate Social 

Responsibility/ 
CSR 

responsabilité 

sociale/  
sociétale 

responsabilidad  

(social)  
corporativa 

responsabilidade ambiental 

e social/ corporativa 

klimat climate climat clima/climático clima/climática 

Global Reporting 
Initiative/GRI 

Global Reporting 
Initiative/GRI 

Global Reporting 
Initiative/GRI 

Global Reporting 
Initiative/GRI 

Global Reporting 
Initiative/GRI 

UN Global 
Compact/ Förenta 

Nationerna/FN 

Global Compact/ 
United Nations/  

UN 

Global Compact/ 
Nations Unies/  

ONU 

Global Compact/  
Pacto Mundial/    

ONU 

Pacto Global/ 
Nações Unidas/ 

ONU 

hälsa health santé salud saúde 

säkerhet security securité seguridad segurança 

samarbete/ 

samarbetar cooperate 
coopérer/ 

coopération 
cooperar/cooperación 

(colaboración) 
cooperar/   

cooperação 

Stödjer Support Assistance/ soutenir 
asistencia/apoyo 

(social/humanitaria)  
assistência/ 

apoio 

Stakeholders Stakeholder 

Parties  

prenantes/ 

stakeholder 
Grupos de interés/ partes 

interesadas/ stakeholder 

Públicos de intresse/ 

estratégicos/  

stakeholder 

Jämställdhet 
Equality/ 

inequality 
Égalité/ 

inégalité 
Igualdad/ 

desigualdad 
Igualdade/ 

desigualdade 
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ekonomiska ansvaret kommer inte att avhandlas i analysen då det råder vitt skilda meningar bland 

såväl forskare som företagare huruvida CSR är ekonomiskt lönsamt eller inte. Därför används inte 

ekonomiskt ansvar som klassificering i analysen.  

3.6 Undersö kningsförfarande 

 

Undersökningen är utförd genom textanalys. Inhämtningen av data har skett genom att räkna hur 

många gånger begreppen förekommer i redovisningarna, genom att utnyttja ordsökningsfunktioner i 

ordbehandlare. Begreppen har endast räknats i de fall de används i en CSR-kontext, med detta avses 

när begreppen förekommer i stycken tillägnade CSR-frågor eller när begreppen används för att 

kommunicera frågor relaterade till samhällsansvaret i andra stycken i redovisningarna - exempelvis 

i “VD-brevet”.  

 Rubriker har räknats men i de fall begreppen återkommer i sidhuvud eller sidfot över en rad 

sidor har endast en notering förts till protokollet. I vissa fall har två eller flera ord använts för att 

beskriva samma begrepp. Då översättningen av de respektive koncepten ska vara rättvis har dessa 

inte noterats dubbelt. Översättningarna av begreppen har i vissa fall lett till att orden har 

förekommit i sammanhang som inte speglar syftet bakom ursprungsbegreppet, då 

översättningsordet kan ha flera betydelser på språket. För att säkerställa att begreppen motsvarar 

ursprungsbegreppen har därför en övervägning i varje enskilt fall gjorts. Rapporterna har lästs på 

det nationella språket, utom för några svenska företag, då deras års- eller hållbarhetsredovisningar 

enbart publiceras på engelska.  

3.7 Studiens reliabilitet och validitet 

 

I studien har fem språk använts. För att åter utföra undersökningen av årsredovisningarna med 

liknande resultat krävs motsvarande språkkunskaper, för att kunna avgöra om koncepten används i 

en CSR-kontext. Att förekomsten av koncepten endast noteras när de anges i CSR-kontext i 

årsredovisningarna kan sänka reliabiliteten, detta krav är dock nödvändigt för att uppnå syftet med 

uppsatsen då många av orden använts i andra sammanhang som inte syftar till ursprungstanken 

bakom de valda begreppen. Kravet på att begreppen nämns i en CSR-kontext är alltså nödvändig 

för att uppnå en empirisk studie som svarar mot kraven på validitet.  

Översättningen av begreppen har utförts genom att jämföra begreppen med den 

landspecifika sekundärdata som använts för att beskriva länderna. Observera att det finns en risk att 

den uppmätta frekvensen av ett koncept i ett land kan vara missvisande på grund av att 

översättningen inte fångar konceptets mening till fullo. Översättningsarbetet genomfördes med 
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denna problematik i åtanke och vissa koncept beskrivs därför med flera ord, för att täcka 

begreppens innebörd på det nationella språket. Översättningarna har i vissa fall reviderats under 

arbetets gång för att förstärka översättningens träffsäkerhet, när det gäller dessa begrepp har allt 

materialet genomsökts igen utifrån den ersättande översättningen av begreppet. 

4. Empir i   
 

4.1 Företag, branscher och börsvärde 

 
Tabell 4.1 visar de fem undersökta ländernas största börsnoterade företag enligt Forbes, 2010-04-

21. Företagen återfinns i varierade branscher. Fyra företag var rena olje- och gasbolag, varav ett var 

franskt, ett var brasilianskt och två hade ursprung i Indien. Dessa bolag hade också högst börsvärde 

i respektive land. Det brasilianska företaget Petrobras, världens tredje största energibolag, hade 

överlägset högst börsvärde av alla undersökta företag och var år 2010 värt 190,34 miljarder US 

dollar. Den brasilianska staten äger en majoritet i bolaget. 

Tre bolag återfanns inom fordon, gruvor och industrimaterial. Fyra bolag var energibolag 

som kombinerar förnyelsebar energi med icke förnyelsebara energikällor. I Frankrike var tre av 

bolagen energibolag medan det helt saknades ett energibolag bland de svenska företagen. I 

Frankrike stod två av energibolagen under statligt inflytande, GDF Suez ägs till över 80 % av den 

franska staten och i EDF Group har staten en stor andel.  

Banker var också vanligt förekommande, totalt fem banker ingick i studien. Två företag var 

verksamma inom textil och konfektion och fyra inom telecom, mjukvaru- och hårdvaruindustrin.  

Nio av de undersökta bolagen skulle kunna klassificeras till mindre miljövänliga branscher; 

fyra oljebolag, fyra energibolag med delvis icke förnybar energi, två gruvbolag och en 

fordonstillverkare. I en jämförelse mellan dessa bolag och de övriga bolagen gav industri- och 

energibolagen 1,7 träffar på ord relaterade till företagens samhällsansvar per sida och 0,35% träffar 

i relation till textmassan. Det var mindre än snittet för de övriga bolagen (2,23 träffar per sida och 

0,51% av textmassan) och även lägre än det totala medelvärdet för alla företag (1,97 och 0,44%).  

För att närmare undersöka detta gjordes ännu en uträkning, eftersom Indiens fyra bolag drog 

ner snittet på grund av avsaknad av hållbarhetsrapporter gjordes uträkningen denna gång med dessa 

bolag borträknade. Snittet (2,12 träffar per sida och 0,45% av textmassan) förblev fortfarande något 

lägre för industri- och energibolagen än för övriga bolag. De fyra olje- och gasbolagen gav enskilt 

inte heller fler träffar per sida sett till både års- och hållbarhetsrapporter än övriga branscher, 

snarare gav de något färre än till exempel flertalet banker.  
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 Trots resultatet som visade ett lågt antal träffar bland företag inom energi-, gruv- och 

verkstadsindustri, gav dessa företag fler enskilda träffar på sökorden hälsa och säkerhet. Det var de 

mindre miljövänliga industrierna inom energi och industri som höjde det totala medelvärdet i 

Brasilien och Frankrike, och gav dem en förstaplacering på hälsa och säkerhet. Även i Spanien gav 

energibolaget Iberdrola tveklöst flest träffar och i Indien låg oljebolagen i topp för träffar på 

säkerhet.  

Telecom, mjukvara och tjänster uppvisade ett högre snitt (2,59 och 0,53%) än medelvärdet 

alla bolag inräknade. Textil och konfektion, Inditex och H&M, uppvisade ännu högre grad av 

kommunikation.  

Land Företag Bransch Börsvärde 
BRASILIEN  PETROBRAS  Olja och gas 190,34 
 VALE  Material 145,14 
 BANCO BRADESCO  Bank 54,50 
 BANCO DO BRASIL  Bank 42,78 
 ITAÚSA  Investmentbolag 28,74 
FRANKRIKE  TOTAL 2 Olja och gas 131,80 
 SANOFI-AVENTIS  Läkemedel & bioteknik 98,07 
 EDF GROUP  Energi, kärnkraft och vattenkraft  92,23 
 BNP PARIBAS  Bank 86,67 
 GDF SUEZ  Energi, el och gas 83,36 
SPANIEN  TELEFÓNICA  Telecom 108,19 
 BANCO SANTANDER  Bank 107,12 
 BBVA-BANCO BILBAO VIZCAYA  Bank 48,20 
 IBERDROLA  Energi, vindkraft, vattenkraft 42,16 
 INDITEX  Textil/konfektion  37,23 
INDIEN  RELIANCE INDUSTRIES  Olja & gas 69,36 
 OIL & NATURAL GAS Olja & gas 51,82 
 NMDC  Gruvbolag 37,12 
 NTPC  Energi, kol, gas- och vattenkraft 36,30 
 INFOSYS TECHNOLOGIES  Mjukvara & tjänster 32,10 
SVERIGE  HENNES & MAURITZ  Textil/konfektion  50,24 
 NORDEA BANK  Bank 39,42 
 TELIASONERA  Telecom 31,30 
 ERICSSON  Teknisk hårdvara och utrustning 32,55 
  VOLVO GROUP  Fordon 18,31 
 

Tabel l  4.1  De fem största företagen per land efter marknadsvärde i miljarder USD enligt Forbes, 

2010-04-21 

 

 

 

 

 

 



UPPSALA UNIVERSITET         Isabel Bergling Olanders 
Företagsekonomiska Institutionen       Kaj Elfgren 

Ekonomie Kandidatuppsats        Vårterminen 2011 

 

 19 

4.2 CSR i fem länder 

 

4 . 2 . 1 Bras i l ien 

 

Brasilien är en republik med över 190 miljoner invånare. Landet har en marknad med stor potential 

och har under 1900-talet haft en genomsnittlig årlig tillväxt av BNP på 4,8%. Samtidigt präglas 

Brasilien av en av de mest ojämna inkomst- och förmögenhetsfördelningarna i världen, år 2003 

fanns det i landet enligt organisationen ETHOS 50 miljoner fattiga i Brasilien, landet karaktäriseras 

av ojämställdhet på så väl ekonomiska som etniska grunder. Kriminalitet och korruption är 

förhållandevis hög. På grund av fattigdomen och den ojämna fördelningen av resurser har 

företagens samhällsansvar haft fokus på frågor som att höja läskunnigheten, säkerställa 

grundutbildning för alla medborgare, bekämpa HIV/AIDS och andra sjukdomar, sänka 

barnadödligheten med mera. (Young, 2004). Ekumeniskt samarbete bedrivs kring sociala frågor, 

mänskliga rättigheter och utbildning bland fattiga och gatubarn. (Hoffman, 2011)  

ETHOS (Young, 2004) anger konsumenter och andra grupper i civilsamhället som viktiga 

intressenter och CSR-förespråkare. Institutioner, är genom sitt ägande, en annan viktig intressent 

och drivkraft då de stora statliga pensionsfonderna kontrollerar kapital på 70 miljarder USD (2003) 

samt är styrda av explicita CSR-koder och regelverk. ETHOS hävdar även att företagen börjar se på 

CSR som en konkurrensstrategi, exempelvis för att attrahera nya kunder och dra fördel av mer 

energieffektiva tekniker. Det nya synsättet bidrar till att det praktiska arbetet med CSR har börjat 

byta karaktär från välgörenhet till att företagen inkluderar samhällsansvar i den centrala 

affärsoperationen.   

 Den brasilianska standardiseringsorganistionen Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) delade ordförandeskapet med den svenska motsvarigheten Swedish Institute Standards 

(SIS) i arbetet att förhandla fram den nya globala standarden för CSR, ISO 26000. (SIS, 2010) 

 Brasilien är ett land rikt på naturresurser. I de brasilianska tropiska och subtropiska skogarna 

är växt- och djurlivet mycket artrikt, stora delar av fauna och flora finns inte någon annanstans i 

världen. Många arter kan därför för alltid gå förlorade om de utrotas. (Gärdenfors, 201)  

 Ascher och Healy (1990) riktade kritik mot statliga policys kring utnyttjandet av 

naturresurser i utvecklingsländer. De hävdar att policys tas fram med bristande information och ofta 

med cost-benefit som enda beslutsgrund. Idag riktas också stark kritik från Non-Governmental 

Organisations (NGO) mot multinationella företag, exempelvis för utbyggnaden av vattenkraft i 

områden som är strategiskt viktiga för fauna och flora, mot skövling och monokulturer, mot 

gruvindustri i regioner där det finns bosättningar. Charles Reilly (1995) visar också i en studie av 
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sex sydamerikanska länder att antalet NGO:s ökar samt att det blivit mer vanligt med samarbeten 

mellan NGO:s och lokala myndigheter. Reilly visar också att NGO:s i Brasilien hade större 

inflytande på det lokala samhället än övriga länder. 

4 . 2 . 2 F rankr ike 

 
Frankrike har nära 65 miljoner invånare. Frankrike är världens sjätte största ekonomiska makt sett 

till storleken på landets BNP och har en mycket varierad industriproduktion som traditionellt har 

dominerats av småföretag men där storföretagens betydelse har ökat på senare år. (NE, 2011) 

Trots ökad internationalisering skiljer sig den franska ekonomiska strukturen fortfarande 

väsentligt från den engelskspråkiga världen, vilket påverkat relationen mellan affärsvärlden och 

samhället. De franska regeringarna har privatiserat många företag men den franska ekonomin 

präglas fortfarande av en omfattande offentlig sektor och en stark statlig roll (Antal, Sobczak, 

2007). Staten äger större delen av energisektorn och har aktivt verkat för att bygga upp elindustrin 

till en av landets främsta industrigrenar. Även bankväsendet kontrolleras i stort sett helt av staten 

efter omfattande nationaliseringar och även inom tillverkningsindustrin finns ett betydande statligt 

ägande. (Anderberg, 2011) 

Frankrike har sedan slutet av andra världskriget ett omfattande socialt trygghetssystem. Det 

franska pensionssystemet är uppbyggt efter en renodlad fördelningsprincip. 

 I Maignan & Ralston (2002) studie med syfte att jämföra kommunikationen av CSR bland 

företag från fyra länder visade resultatet tydligt att franska företag inte var lika angelägna som 

engelska företag att förmedla en god bild av sitt samhällsansvar på sina hemsidor och Internet. 

Detta förklaras kunna bero på att man ser annorlunda på företags roll i samhället i 

kontinentaleuropeiska länder, där staten historiskt varit den institution som huvudsakligen ansvarat 

för välfärden i Europa.   

Vad som skulle ses som oacceptabla statliga ingripanden i andra kulturer är accepterat i 

Frankrike eftersom det finns en tro på att förändra samhället genom lagstiftning. CSR har genererat 

en mängd lagstiftningar i Frankrike som reglerar affärsbeteende som motsvarar den kulturellt delade 

förståelsen av vad roller och ansvar innebär. Till exempel var Frankrike en pionjär i att införa 

obligatorisk social rapportering för företag 1977 för att försöka integrera miljö och sociala kriterier i 

börsnoterade bolags årsrapporter. (Antal, Sobczak, 2007)  

Enligt Maignan & Ralston (2002) tenderar franska företag att introducera CSR som ett svar 

på intressenters granskning och påtryckningar. Detta argument användes av 48.3% av de undersökta 

företagen med huvudkontor i Frankrike. Kunder och tillsynsmyndigheter var de mest omnämnda 

intressenterna som låg till grund för arbete med CSR. 
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4 . 2 . 3 I ndien 

 
Indien har över 1.15 miljarder invånare. Landet har en starkt växande medelklass som i allt större 

utsträckning utgör en intern marknad. De senaste decenniernas starka ekonomiska tillväxt är driven 

av en ökad andel av Foreign Direct Investment (FDI) (Lattemann, et al, 2009). Religionernas 

dominerande värderingar i Indien samt arvet från nationshjälten Mahatma Gandhi anses av många 

utgöra en grogrund för att arbeta med frågor kring CSR (Balasubramanian, et al, 2005) (Gupta, 

2007) (Lattemann, et al, 2009). Samtidigt så präglas landet - särskilt på landsbygden - av resterna 

från ett kulturellt betingat kastsystem, som vidmakthåller sociala orättvisor och tyglar människors 

möjligheter att uppnå ekonomisk frihet. Störst fokus kring arbetet med CSR i Indien är det på frågor 

som rural ekonomisk tillväxt, analfabetism, förorening, tillgång till rent vatten, samt andra sociala 

utvecklingsfrågor (Balasubramanian, 2005).  

Globaliseringen är en drivande faktor som för arbetet med CSR framåt i Indien. De krav 

som intressenter i respektive hemland ställer på de multinationella företagen och utländska företag 

som etablerar sig i Indien påverkar företag och anställda i landet både direkt och indirekt (Gupta, 

2007). Detta leder till att leverantörer och dotterbolag i Indien måste uppfylla högre krav än de som 

enbart ställs av nationella intressenter för att kunna exportera sina produkter globalt. 

En studie av kommunikation av CSR på företags hemsidor, där 350 företag från sju asiatiska 

länder jämförs, visar att utvidgad ansvarsretorik var vanligast i Indien bland undersökningsländerna. 

Hela 72% av de indiska internationella företagen uttryckte en utvidgad ansvarsretorik, och 60% av 

de nationella företagen (Chambers, et al, 2003).  

Finansiering med mikrokrediter och andra självhjälpsmodeller är en genomgående trend i 

Indien, dessa företags framgångar har inspirerat andra företag att arbete med CSR. Att nya indiska 

företag bevisat att arbete med CSR är förenat med lönsamhet kan komma att forma indiska företag i 

framtiden (Gupta, 2007).  Grafström et al. (2008) hävdar också att integrera CSR i 

kärnverksamheten många gånger är effektivare än traditionell välgörenhet.  

Jämställdhet har varit en aktuell politisk fråga sedan Indien blev en självständig stat, 

eftersom landet har en historia av systematisk ojämställdhet. Särskilt fokus lades på frågan i 

samband med att nya konstitutioner och lagar upprättades efter att man uppnått självständighet 

1947. Mycket tyder dock på att religiösa och kulturella lagar så som kastsystemet fortfarande står 

över den civila lagen i många sammanhang, speciellt på landsbygden (Nussbaum, 2001). 
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4 . 2 . 4 Spanien 

 

Spanien har ca 47 miljoner invånare. Landet har på tämligen kort tid förvandlats från ett utpräglat 

jordbruksland till ett industri- och tjänsteland. Tillgångarna på mineral och kol har haft stor 

betydelse för det spanska näringslivets utveckling och landet har också vissa olje- och 

naturgastillgångar. Elen produceras främst i värmekraftverk och kärnkraftverk, men även i 

vattenkraft. Spanien är en av världens ledande producenter av vindkraft. (Jakobsson, 2011)  

Det statliga inflytandet över näringslivet har traditionellt varit mycket starkt. Från 1940 hade 

Spanien ett stort antal nationaliserade företag och statliga regleringar har varit vanliga. Efter lång tid 

av diktatur, genomfördes dock en omfattande privatisering under 80- och 90-talen. (Jönsson, 2011) 

Inträdet i EU 1986 påverkade också på många sätt näringsliv och ekonomi. En ökad globalisering 

har lockat många multinationella företag till att bedriva verksamhet i Spanien idag (Melé, 2004). 

Landets snabba ekonomiska utveckling med ökad användning av naturresurserna har orsakat 

föroreningsproblem. (Andersson, 2011) 

Enligt nationella undersökningar är arbetslösheten en av de samhällsfrågor som spanjorerna 

anser viktigast. Under de senaste två decennierna har dock intresset för andra frågor relaterade till 

CSR växt, såsom konsumtion, miljö, arbetsvillkor, arbets- och familjeliv, konsumentens rättigheter, 

företags transpararens, näringslivets deltagande i samhället, och globaliseringens påverkan på 

samhället. Även diskriminering, sexuella trakasserier, mobbning, intressekonflikter och 

bolagsstyrning diskuteras. Kraven från det spanska samhället är dock mycket små i jämförelse med 

länder som USA och Tyskland. Tidigare har lagen varit ramen för socialt ansvarstagande, men på 

senare år har företagsledare börjat förespråka en mer flexibel lagstiftning vilket skulle kunna ge mer 

utrymme för debatt kring ökat samhällsansvar hos företagen i framtiden. (Melé, 2004)  

 Utöver respekt för individen och solidaritet kan man utröna några andra drivkrafter för CSR 

i Spanien. En etisk rörelse inriktad på företag har vuxit i Spanien sedan mitten på 1980-talet, både i 

den akademiska världen och affärsvärlden. Den katolska sociala undervisningen tål att nämnas här, 

då vissa företag satsat på etiska koder i linjen med läran och många uppsatser om etik och affärer 

skrivits med utgångspunkt i läran. (Melé, 2004)  

Andra drivkrafter kommer utifrån, från Europa och resten av världen i samband med en 

ökad globalisering och efterfrågan på ett hållbart samhälle. Sedan 2000-talets början driver EU på 

CSR-arbetet i medlemsländerna och det finns en rad internationella initiativ för att främja CSR. Till 

exempel FN Global Compact och Global Report Initiative. (Melé, 2004) 

 När frågan om vad som driver företagens sociala ansvar ställs till företagsledarna själva, 

anger de tre huvudskäl: att förbättra företagets rykte, erhålla en konkurrensfördel, och följa 
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branschtrender. Kraven från intressenter är också viktiga, men trycket från NGO:s är fortfarande 

inte särskilt betydande i Spanien. (Melé, 2004) 

4 . 2 . 5 Sver ige  

 
Sverige hade 9,4 miljoner invånare år 2010. Från att vara ett jordbruksdominerat samhälle fram till 

mitten av 1800-talet, gick det svenska näringslivet till att vara dominerat av industri. Idag är 

huvuddelen av den ekonomiskt aktiva befolkningen sysselsatt i tjänstenäringar, som år 2007 

svarade för 80 % av Sveriges BNP. Ökningen av tjänstesektorn är i huvudsak en följd av att den 

offentliga sektorn nästan har fördubblat sin produktion på senare år (Alvstam, 2011). Politiska 

prioriteringar har främjat en kraftig utbyggnad av den statliga och kommunala servicen (Erlandsson, 

2011). Totalt medförde den ekonomiska och sociala utvecklingen att Sverige omkring 1970 

förmodligen var främst i världen i fråga om hög och jämnt fördelad levnadsnivå, däri inräknat 

trygghet för att behålla den vid sjukdom, arbetslöshet och ålderdom. (Elmér, 2011) 

Typiskt för det svenska näringslivet är en jämförelsevis hög koncentration av 

sysselsättningen till mycket stora företag inom industrin (Alvstam, 2011). Även om Sveriges 

industriella verksamhet har kontaminerat luft, markområden och bottensediment i floder och sjöar 

har industrins föroreningar minskat kraftigt de senaste 30 åren. Sverige bedriver en aktiv 

miljöpolitik på det internationella planet bland annat för att skydda Östersjön och minska 

luftföroreningarna i Europa. Miljöskyddet är en integrerad och viktig del i den svenska 

biståndspolitiken. Större delen av Sveriges kommuner har aktivt engagerat sig i arbetet för Agenda 

21, FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. (Andersson, 2011) 

I en studie av svenska företags kommunikation av CSR på deras hemsidor från 2009 stöder 

resultaten en positiv korrelation mellan storlek och lönsamhet och innehållet av CSR-relaterad 

information. I allmänhet lämnar statligt ägda företag mer sådan information på sina webbplatser än 

privatägda företag gör. Det finns också stora skillnader mellan olika branscher, inte bara när det 

gäller omfattningen av information kring företagens samhällsansvar, men även deras innehåll. 

(Tagesson, et al, 2009) 

I en annan studie, där man intervjuat de svenska företag som använder GRI:s riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning, har man funnit att företagen kommunicerar CSR främst för att söka 

legitimitet och att den främsta orsaken till användningen av GRI:s riktlinjer är en förväntan om att 

öka trovärdigheten för företagens sociala ansvar, men också att det är en mall för hur man designar 

en rapport. Studien visar också att hållbarhetsredovisningen och GRI:s riktlinjer hittills varit av mer 

hjälp för intern än extern kommunikation så det kan hjälpa företag att lära sig om sig själva och se 

vad som faktiskt har gjorts i organisationen. (Hedberg, von Malmborg, 2003) 
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Sverige anses vara ett föregångssamhälle när det kommer till jämställdhet. Många faktorer 

visar på att Sverige har en relativt hög nivå av jämställdhet mellan könen, landet har bland annat en 

av världens jämnaste könsfördelningar i riksdagen. Under 1900-talets senare hälft skede en kraftig 

frigörelse av kvinnan från hemmet och ut i arbetslivet. Faktum kvarstår dock att ojämställdheten 

mellan könen på många områden fortfarande består. Inkomstskillnaderna sett till såväl kön som 

utbildningsgrupper är i relation till övriga länder låga (Bradley, 1990). 

4.3 Hållbarhetsrapporter, totalt  antal s idor, ord och träffar 

 

I Sverige och Frankrike hade alla undersökta företag en separat hållbarhetsrapport.  I Brasilien och 

Spanien hade alla utom ett företag (Itaúsa, Inditex) hållbarhetsrapporter. Spanska Inditex hade dock 

under tidigare år haft en separat hållbarhetsrapport och Itaúsa är ett holdingbolag vars intressebolag 

har egna års- och hållbarhetsrapporter. Itaúsa:s intressebolag Banco Itaú bedriver till exempel 

omfattande kommunikation på webben kring CSR-frågor med hållbarhetsrapporter, sociala fonder 

och institut.  

 I Indien hade endast två av fem företag hållbarhetsrapporter, men ett av företagen uppgav att 

de ska ge ut en rapport nästa år. Flera av de företag som inte hade en enskild hållbarhetsrapport 

hade valt att inkludera kommunikation kring sitt CSR-arbete i årsredovisningen, dock i olika 

utsträckning. 

I alla länder var årsrapporterna generellt längre än hållbarhetsrapporterna, i många fall 

dubbelt så långa eller mer. Det spanska företaget Iberdrola och det brasilianska Banco do Bradesco 

hade dock mer omfattande hållbarhetsrapporter än årsrapporter sett i antal sidor. 

Frankrike hade flest totalt antal sidor, med 1888 sidor årsrapporter och hållbarhetsrapporter 

sammanräknat. Det är dubbelt så många som Brasiliens 954 sidor. Trots avsaknad av 

hållbarhetsrapporter hos tre företag i Indien, uppnådde det totala sidantalet hela 1129.  

De franska rapporterna omfattade också mest text, ca 893 000 ord, betydligt mer än 

Spaniens ca 553 000 på andra plats. Sveriges företag var allra mest fåordiga i sina rapporter, med 

totalt ca 410 000 ord. 
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 Diagram 4.1 Totala träffar per 1000 ord och per sida för undersökningsländerna 

 

Frankrikes stora mängd sidor påverkade de absoluta talen, Frankrike gav tveklöst flest träffar i 

absoluta tal, 3746 CSR-ord totalt. Indien hade, trots ett högt antal sidor, lägst antal träffar i 

absoluta tal, 1494 stycken, kanske beroende av den låga andelen hållbarhetsrapporter. Sveriges fem 

företag hade 2592 träffar tätt följt av Brasilien och Spanien (2383, 2340). För antal träffar i absoluta 

tal, se appendix. 

Som tabell 4.1 visar följer resultatet för antal träffar per 1000 ord resultatet för träffar 

per sida. Sverige var ledande i antal träffar per 1000 ord, med 6,3 träffar, och i antal träffar i 

genomsnitt per sida, 2,6. Brasilien kom tätt i följd med 5,2 CSR-ord per 1000 ord och 2,5 träffar per 

sida. Frankrikes något lägre relativa resultat (4,2 och 2,0), beror förmodligen delvis på att den totala 

textmassan och sidantalet var så omfattande. Spanska Inditex årsredovisning gav fler träffar per 

1000 ord (1,8) än något annat företags årsredovisning - och även än de flesta 

hållbarhetsredovisningar. Endast franska Total och svenska Nordea  hade högre andel träffar i sina 

hållbarhetsredovisningar.  

Nordeas hållbarhetsrapport vann med god marginal i antal träffar per sida: 8,8 stycken och 

alla svenska företags hållbarhetsrapporter låg i intervallet ca 6-9 träffar/sida, vilket var högst av alla 

länder. Brasilien gav också ett jämnt resultat, på runt 4-5 träffar oavsett företag. Spanska företag 

gav träffar på mellan ca 3 och 6,5 ord/sida. I Indien varierade det betydligt mer, där de två företag 

som hade hållbarhetsrapporter gav hela 5,4 resp. 8,0 träffar medan de övriga inte hade nån rapport. 

Sannolikheten att träffa på ett CSR-ord i en indisk rapport var nästan bara hälften så stor som i en 

svensk rapport. 
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4.4  Redogörelse för  tex tanalysens resultat 

 

Diagram 4.2 ger en inledande överblick över träffar per land och ordgrupp. Diagrammet visar 

undersökningens tematiska ordgrupper och mäter träffar per 1000 ord. Senare i avsnittet redogörs 

för varje ordgrupp separat och hur begreppen fördelas inom respektive grupp. 

 
Diagram 4.2 Träffar per 1000 ord för ordgrupperna 

 

Diagrammet visar att Sverige tog en ledande position med 6,3 träffar per 1000 ord vilket berodde av 

ett högt antal träffar i miljö, klimat, hållbar utveckling. För övriga ordgrupper gav svenska företags 

rapporter däremot inte märkbart större resultat. Brasilien hamnade på andra plats med 5,2 träffar per 

1000 ord och hade en relativt jämnt fördelad kommunikation inom alla ordgrupper. Ordgruppen 

Miljö, klimat, hållbar utveckling utgjorde störst andel för alla länder utom Spanien. I Spanien var 

istället Etik, CSR, jämställdhet störst både inom landet och i jämförelse med alla andra länder. För 

alla länder var ordgruppen GRI, FN Global Compact minst, och i Frankrike var förekomsten av 

begreppen näst intill obefintlig. Hälsa och säkerhet gav störst utslag i Brasilien och lägst i Indien. 

Ordgruppen Samarbetar, stödjer och intressenter var vanligast i Sverige och var minst vanlig i 

Frankrike. 
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Diagram 4.3  Träffar per 1000 ord för ordgruppen Miljö, klimat, hållbar utveckling. 

 

Begreppet miljö nämns mest i årsredovisningarna och hållbarhetsrapporterna i Sverige, följt av 

Frankrike. I Spanien, som delar gräns med Frankrike, förekommer miljö allra minst. Av alla de 

undersökta begreppen utgör miljö runt 25 % av träffarna i Frankrike, Indien och Sverige. I Sverige 

nämns miljö så ofta som 2,1 gånger per 1000 ord. 

 Brasilien var ledande i sin rapportering av klimat sett till antal träffar per 1000 ord. Spanien 

och Sverige hade jämförbara nivåer och kom en bit efter Brasilien. Indien har lägst värden för 

begreppet oavsett vilken typ av mätning som tillämpas. Frankrike nämner klimat flest antal gånger i 

års- och hållbarhetsrapporterna men i relativa tal hade Frankrike näst lägst resultat.  

Hållbar utveckling utgör cirka 20 % av träffarna i alla de undersökta länderna och 

begreppet nämns i genomsnitt på varannan sida. För begreppet har Brasilien och Sverige liknande 

nivåer, med små skillnader. Frankrike, Indien och Spanien kommer därefter i nämnd ordning.  
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Diagram 4.4  Träffar per 1000 ord för ordgruppen Intressenter, stödjer och samarbete 

 

Ordgruppen intressenter, stödjer och samarbete utgjorde en betydligt mindre andel av de totala 

träffarna än föregående grupp. Ordet intressenter förekom mest i relation till textmassa i de 

svenska års- och hållbarhetsrapporterna. Spanien och Brasilien kom tätt därefter med något färre 

träffar. Frankrike och Indien hade lägst antal träffar.  

Begreppet samarbete gav flest träffar för Spanien, Sverige hade något färre. Frankrike och 

Brasilien hade liknande nivåer. I Indien var begreppet nästintill obefintligt, med endast tre träffar, 

på totalt cirka 1000 sidor. Det relaterade ordet stödjer gav ett annorlunda resultat, vilket slätade ut 

resultatet mellan länderna. När träffarna för de två orden räknades samman gav det liknande nivåer 

för alla länder, förutom Frankrike där båda orden förekom mer sällan. 

 
Diagram 4.5  Träffar per 1000 ord för ordgruppen UN Global Compact och GRI 
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GRI nämndes mest i Brasilien. I Spanien och Sverige var begreppet ungefär lika vanligt 

förekommande. I absoluta tal nämndes GRI i Sverige bara nästan hälften så många gånger som i 

Brasilien och Spanien men ger ett liknande resultat med Spanien i relativa tal. Frankrike och Indien 

har lägst resultat i såväl absoluta som relativa tal. 

Global Compact förekommer mest i Brasilien, tvåa är Spanien. Sverige gav färre träffar än 

Spanien. Skillnaden mellan Brasilien och Indien var betydande. Utmärkande var också att Frankrike 

hade få träffar. Det fanns ett samband av rapporteringen mellan GRI och Global Compact, inom 

varje land tenderar man att rapportera ungefär lika mycket om de två begreppen. 

 
Diagram 4.6  Träffar per 1000 ord för ordgruppen Etik, CSR, jämställdhet 

 

Etik nämns mest i Brasilien och Frankrike. Sverige och Spanien hamnade på mittplaceringar och 

Indien hade lägst noteringar i såväl absoluta som relativa tal. 

CSR nämns mest i Spanien i såväl absoluta som relativa tal. I Brasilien och Sverige är 

resultatet ganska lika för CSR. Även CSR nämns minst i Indien, endast 103 gånger totalt eller 

ungefär en gång per tionde sida. 

 Ordet jämställdhet förekom sällan i alla länder. Frankrike hade flest träffar för jämställdhet 

och spanska rapporter gav ett något lägre utslag. För de resterande tre länderna är utslagen mycket 

låga, i Brasilien nämns begreppet 19 gånger, i Sverige 11 gånger och i Indien 5 gånger. 
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Diagram 4.7 Träffar per 1000 ord för ordgruppen Säkerhet och hälsa 

 

Ordet hälsa förekommer genomgående i alla länder. I Brasilien ger begreppet högst utslag. 

Begreppet säkerhet är också mest förekommande i de brasilianska rapporterna. Trots en andra plats 

gav Frankrike mindre än en träff för säkerhet eller hälsa per 1000 ord. I Spanien var begreppen 

något mindre vanligt än i Frankrike. I Sverige och Indien användes orden mer sällan och särskilt 

säkerhet gav låga utslag. 

I flera av länderna förekom hälsa och säkerhet i samma stycken och delar av årsrapporterna. 

I brasilianska rapporter förekom orden till och med som ett koncept “Seguridade e Saúde”, varför 

träffarna var lika många för respektive ord. 

5. Analys 

Analysen består av tre delar. Först diskuteras förekomsten av undersökningsbegreppen i respektive 

land utifrån Carrolls moralpyramid och kommunikationen klassificeras som svar på olika typer av 

ansvar: rättsligt, etiskt och filantropiskt ansvar. Indelning görs utifrån resonemang kring 

förväntningar från samhällets intressenter. Sedan analyseras undersökningens resultat utifrån 

intressentmodellen där hänsyn tas till ländernas politiska och ekonomiska strukturer. Slutligen 

diskuteras huruvida ett företags nation- eller branschtillhörighet påverkar i vilken utsträckning 

företagets kommunikation av CSR. Analysen följs av en slutdiskussion. 
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5.1 Analys ut i från Carrolls moralpyramid 

 

5 . 1 . 1 Samhäl lets  förväntningar  på  mi l jöansvar 

 

De miljörelaterade begreppen - miljö, klimat och hållbar utveckling - gav höga utslag bland alla de 

undersökta länderna. I många länder regleras idag miljö- och klimatfrågan till stor del rättsligt och 

det finns en rad bilaterala avtal genom vilka stater sätter mål för miljöpolitiken. Mycket av 

företagens arbete med miljö bör därför klassificeras som rättsligt ansvar i Carrolls modell, då det 

inte är frivilligt utan ett svar på rådande lag och förordningar. Att de svenska företagen var mest 

aktiva i sin miljörapportering kan delvis bero på den svenska statens starka och centrala roll som 

intressent när det kommer till miljöfrågor, med regleringar och kontroller där exempelvis större 

företag är tvungna att idka handel med utsläppsrätter.  

Att begreppen genomgående förekommer så ofta i samtliga länder kan tyda på att det är 

förväntat att företagen tar ansvar för miljön. Den höga förekomsten av begreppen och det höga 

antalet frivilliga hållbarhetsrapporter antyder att kraven från intressenter i de undersökta länderna är 

betydande när det kommer till miljö, mycket av detta ansvarstagande kan därför klassificeras som 

etiskt ansvar. 

Även begreppet hållbar utveckling ger ett högt antal träffar för alla de undersökta länderna. 

Eftersom hållbar utveckling är att skapa ekonomisk tillväxt utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov innefattar begreppet hur verksamheten påverkar 

jordens resurser i framtiden. Det innebär att företaget integrerar ansvar för bland annat resurser och 

människor i sina centrala processer. Den genomgående kommunikationen av hållbar utveckling i 

alla undersökta länder antyder att företagen arbetar med miljöfrågor integrerat i kärnverksamheten 

och att samhället idag förväntar sig att företagen tar ett ansvar för sin verksamhet bortom det 

rättsliga ansvaret. 

5 . 1 . 2 Et i skt  och f i lantropiskt  ansvar  genom samarbete 

 

Begreppen intressenter, samarbete och stödjer används i företagens kommunikation för att 

beskriva hur de arbetar med samhällsansvar i samarbete med aktörer utanför företagets gränser. I 

Carrolls modell är dessa åtgärder att betrakta som ansvar inom det etiska eller filantropiska 

området, då det handlar om frivilliga projekt utöver det rättsliga ansvaret. I samhällen där företagen 

är förväntade att samarbeta med utomstående intresseorganisationer skulle arbetet klassificeras som 

etiskt ansvar, i de samhällen där dessa typer av projekt inte är förväntade är de att betrakta som 

filantropiskt ansvar. 



UPPSALA UNIVERSITET         Isabel Bergling Olanders 
Företagsekonomiska Institutionen       Kaj Elfgren 

Ekonomie Kandidatuppsats        Vårterminen 2011 

 

 32 

 I undersökningen hade Brasilien, Indien, Sverige och Spanien en jämförelsevis hög nivå av 

träffar för de sammanräknade begreppen. Frankrike stack ut med ett i jämförelse lågt antal träffar. 

En möjlig förklaring till denna tendens är att det franska utökade juridiska kravet av rapportering 

om socialt ansvar skulle kunna bromsa benägenheten att samarbeta och stödja frivilliga initiativ och 

organisationer. Det rättsliga ansvaret spelar en större roll än i de övriga länderna och kanske är 

behovet att skapa legitimitet genom intresseorganisationer inte lika stort då företaget redan uppnått 

det genom lag. De franska företagens rapporteringen av socialt ansvar tillfaller i så fall det rättsliga 

ansvaret.  

5 . 1 . 3 Stadgar  och pol icys  som komplement  t i l l  r ätts l ig t  ansvar 

 

GRI och Förenta Nationernas Global Compact kan användas i kommunikationen med intressenter 

för att höja trovärdigheten kring det CSR-arbete företaget är engagerad i. I Carrolls moralpyramid 

skulle detta behov klassificeras som något företagen gör utöver det rättsliga ansvaret. Företagen 

kommunicerar generellt inte att de följer lagen, det vill säga uppfyller det rättsliga ansvaret, då det 

redan är förväntat. Vissa företag har dock behov av att kommunicera sitt utökade samhällsansvar 

med hjälp av stadgar och samarbeten, för att bevisa att en form av etiskt ansvar uppfylls och på så 

sätt ge verksamheten legitimitet.  

Undersökningen visade på ett samband mellan GRI och Global Compact, länder i 

undersökningen som rapporterar om det ena har också en benägenhet att rapportera om det andra. I 

vilken utsträckning varierade dock, men eftersom båda dessa stadgar kan användas som 

legitimitetshöjare är det naturligt att företag väljer att använda båda aktivt om det finns ett behov av 

att öka legitimiteten.    

Förutom relativt få träffar på välgörenhetsrelaterade begrepp som stödjer och samarbete, 

hade Frankrike även minst kommunikation kring GRI och Global Compact. Det skulle kunna styrka 

resonemanget om att benägenheten att ansluta sig till frivilligt samarbete minskar när redovisning 

av socialt ansvar är lagstadgat och därmed tillhör det rättsliga ansvaret i Carrolls moralpyramid. Om 

det rättsliga ansvaret i Frankrike redan innefattar sociala aspekter finns inte lika stor frihet eller 

behov av att använda sig av andra legitimitetshöjare än lagen.  

Brasilien och Spanien var de länder som mest kommunicerade om GRI och Global 

Compact. Att de spanska företagen låg högt i sin rapportering av GRI och Global Compact skulle 

kunna bero på att samhället tidigare varit regelstyrt och att behovet av att uppfylla vissa i förväg 

uppställda krav fortfarande lever kvar efter att statens inflytande har minskat. Även den ökade 
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globaliseringen med förväntningar från intressenter utifrån skulle kunna påverka den spanska 

redovisningsnormen för samhällsansvar.  

5 . 1 . 4 Trender  fö r  et iskt  ansvarstagande 

 

Begreppet CSR nämns mest i Spanien i både absoluta som relativa tal. Landsdatan visade att 

intresset för CSR i Spanien tidigare varit jämförelsevis lågt men att frågan fått något starkare 

fotfäste i landet på senare år, möjligen avspeglar undersökningens resultat också denna trend. I takt 

med utförsäljningar av nationella företag och att den spanska staten givit företagen större frihet kan 

övriga intressenter i samhället tänkas ha fått ökat inflytande, det rättsliga ansvaret har minskat och 

det etiska ansvaret har därmed större potential att växa. 

I avsnittet 4.2 CSR i fem länder nämns att företagens ansvar i samhället anses vara en 

naturlig fråga utifrån den indiska kulturen och dess etik och moral. Indien hade dock lägst antal 

träffar för begreppet etik. Möjligen är företagens etiska ansvar en sådan självklarhet att den inte 

diskuteras explicit av företagen i Indien - eller så antyder textanalysens resultat att kopplingen 

mellan religion, etik och företagens samhällsansvar inte är så stark som litteraturen anger. Om 

resultatet beror av det senare resonemanget skulle det, ur Carrolls perspektiv, tyda på att man i 

Indien har lägre förväntningar på företagens ansvar i samhället. Att företagens etiska ansvar är lågt i 

Indien jämfört med länder i till exempel Europa är ett rimligt antagande eftersom Indien ligger efter 

på utvecklingskurvan, och att förväntningarna på företagets samhällsansvar därför rimligen bör vara 

lägre. Samtidigt innebär den globala handeln att företag i Indien måste möta krav för etiskt 

ansvarstagande från intressenter från andra länder med större krav på ansvarstagande.   

Textanalysen visar att jämställdhet är en viktig fråga för samhällsansvar i Spanien. Landet 

hade näst mest träffar för jämställdhet. Detta skulle i Carrolls modell visa på att jämställdhet är ett 

etiskt ansvarstagande som samhället förväntar sig av företagen. I övriga länder gav ordet få träffar. 

Brasilien och Indien är länder som präglas av ojämlika förhållanden när det gäller jämställdhet 

mellan könen, inkomstfördelning, etnicitet och så vidare. I dessa länder har det gjorts stora 

ansträngningar att motverka ojämställdheten i lag, utmaningen för företagen i det rättsliga ansvaret 

för jämställdhet är alltså hög. Empirin tyder dock på att frågor om jämställdhet har fått litet fotfäste 

bland företagen, eftersom det kommuniceras så pass lite i rapporterna.  

 Den landspecifika datan visade att jämställdhet är en kärnfråga i Sverige. Sverige anses 

internationellt vara ett föregångsland på området. Ändå nämns jämställdhet endast ett fåtal gånger. 

Möjligen anser svenska företag att frågan är så självklar att den inte måste problematiseras, då man 
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redan arbetar aktivt med den. Alternativt anser man kanske att jämställdhet redan i hög utsträckning 

är uppnådd.  

5 . 1 . 5 Et i skt  ansvar  i  ene rg i -  och t i l lv erknings industr i 

 

I Carrolls moralpyramid är det samhällets förväntningar på företaget som drar skiljelinjen mellan 

företagets etiska ansvar och filantropiska ansvar. När hälsa och säkerhet är förväntat av 

intressenterna utgör det därför det etiska ansvaret. 

Att inte alla företag kommunicerar lika aktivt på området skulle kunna bero på att 

förväntningarna är högre på företag vars verksamheter utgör en större hälso- och säkerhetsrisk för 

samhället (till exempel kärnkraft eller utvinning av olja). I så fall skulle förebyggande åtgärder för 

hälsa och säkerhet utgöra företagets etiska ansvar och kommunikation kring begreppen vara ett svar 

på samhällets förväntan. Säkerhets- och hälsoåtgärder kanske däremot inte är förväntat av alla typer 

av företag och inte heller i alla samhällen, och då ingår det heller inte i det etiska ansvaret. Som 

tidigare nämnts finns det anledning för företag i branscher som gör större inverkan på miljö och 

samhälle att arbeta proaktivt med CSR för att förbättra anseendet. Textanalysen har också visat att 

energibolag och industri har större benägenhet att skriva om hälsa och säkerhet än andra bolag.  

Hälsa och säkerhet omnämndes ofta i Brasilien, orden förekom nästan alltid tillsammans i 

ett begrepp. Hälsa och säkerhet kan tänkas vara centrala i brasilianska företags kommunikation på 

grund av samhällets karaktär, med ojämn inkomstfördelning, hög kriminalitet och utbredd 

fattigdom. CSR-arbetet i Brasilien har också haft fokus på hälsa och att bekämpa sjukdomar.   

Att Frankrike gav flest totala träffar och näst flest i förhållande till antal sidor för både hälsa 

och säkerhet skulle kunna motiveras av att tre av företagen var energibolag. Vidare har tidigare 

nämnts att CSR i franska företag ofta introduceras som ett svar på intressenternas krav och 

påtryckningar, där de viktigaste intressenterna ur företagsledarnas perspektiv var kunder och 

tillsynsmyndigheter. Säkerhet och hälsa är frågor som direkt påverkar dessa intressegrupper. 

Ytterligare ett argument kan vara att tre av företagen ägs i majoritet eller till stor del av den franska 

staten och olika institutioner, och att nationella, traditionellt statliga frågor som hälsa och säkerhet 

skulle kunna omnämnas mer aktivt i statligt ägda bolag.  

I Indien var orden inte sammankopplade och att skriva om hälsa var betydligt vanligare än 

att skriva om säkerhet, trots att tre av företagen var energibolag och ett var gruvbolag där man kan 

förvänta sig ett ansvarstagande med hänsyn till säkerhet. Förekomsten av hälsa i rapporterna kan 

istället tänkas bero på utbredningen av fattigdom i landet. 
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Att spanska företags kommunikation av både hälsa och säkerhet var låg kan bero på att 

endast ett bolag var verksam inom energiindustrin. Samhällsdebatten i Spanien verkar lägga mer 

fokus på andra samhällsfrågor, såsom exempelvis arbetslöshet, arbetsvillkor, miljö och 

globalisering.   

 Det svenska låga resultatet kan bero på att företagens branschtillhörighet skiljde sig i 

Sverige, med avsaknad av bolag inom energi och tungindustri kan hälso- och säkerhetsriskerna 

tänkas uppfattas som lägre i de undersökta bolagen.3 Man skulle också kunna tänka sig att det beror 

på att en hög allmän folkhälsa redan har uppnåtts i Sverige och att svenska intressenter kanske anser 

att hälsa och säkerhet är en fråga för staten och svenskt välfärdssystem. Med omfattande svenska 

miljölagar är möjligen det rättsliga ansvaret tillräckligt för intressenterna. 

5 . 1 . 6 Hå l lbarhetsrapporter ing  -  rätts l ig t ,  e t i skt  e l ler  f i lantropiskt  ansvar   

 

Till skillnad från Frankrike är rapportering av CSR i de övriga undersökningsländerna i större 

utsträckning frivillig. Ett utökat samhällsansvar har historiskt sett varit, och är även i dag, till stor 

del ett frivilligt initiativ och inte ett krav på företagen från staten. Inte i något av de undersökta 

länderna är hållbarhetsrapporter heller styrt av lag, ändå förekommer hållbarhetsrapportering bland 

majoriteten av de undersökta företagen. Förklaring till detta kan finnas i intressentmodellen, att 

intressenter i de undersökta länderna har förväntningar på att företagen tar etiskt ansvar som 

sträcker sig längre än vad som är stadgat i lag.  

Företagens etiska ansvar varierar mellan samhällen. Att alla företag i Brasilien, Frankrike 

och Sverige har hållbarhetsrapporter skulle till exempel kunna tyda på att det är något som 

förväntas av större företag i dessa samhällen, kanske på grund av att det blivit kotym bland 

multinationella företag att ha en hållbarhetsrapport. Att hållbarhetsrapporter är mindre 

förekommande i Indien kan betyda att denna form av social rapportering är något utöver det 

förväntade i landet, att sammanställa en hållbarhetsrapportering skulle i så fall i Indien vara 

filantropiskt ansvarstagande. Tre av fem företag upprättade ändå denna typ av rapport vilket ur ett 

globalt perspektiv skulle det kunna betyda att företag i Indien försöker uppfylla kraven från deras 

kunder i den industrialiserade världen, att företag anpassar sig efter en global norm av etiskt ansvar 

som är ambitiösare än den nationella normen. 

                                                
3Volvo var det enda bolag med tyngre industriell produktion 
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5.2 Analys ut i från et t intressentperspektiv 

 

Som nämndes i den landsspecifka datan dominerar staten företagens intressentsfär i Brasilien. 

Genom institutionellt ägande kan även de statliga statspensionerna tänkas påverka företagen. Det av 

staten majoritetsägda Petrobras gav tveklöst flest träffar bland de oljebolag som ingick i 

undersökningen, vilket skulle kunna styrka påståendet att staten är en drivande intressent vad gäller 

arbete med CSR.  

  Även NGO:s verkar vara en betydande intressent i Brasilien. Brasiliens rika naturresurser 

och ojämn inkomstfördelning har skapat konflikter som kan ha bidragit till att företag behöver 

försvara sin verksamhet från den kritik som riktas från NGO:s mot skogsskövling och annan 

resursutvinning som påverkar miljön och samhället i stort. Ineffektiva statliga stadgar har i 

litteraturen fått kritik för att inte tillräckligt reglerat resursanvändandet. Den aktiva 

kommunikationen kring både GRI och FN Global Compact kan tänkas vara ett svar på behovet av 

att höja legitimiteten för det egna CSR-arbetet. 

Även i Frankrike är staten den dominerade intressenten. Som tidigare nämnts är lagkravet 

på social rapportering högt i Frankrike. I undersökningen fick Frankrike högst totalt antal träffar i 

absoluta tal och även ett högt resultat i relativa tal. Frankrike hade dock lägst antal träffar för GRI 

och Global Compact, vilka båda är frivilliga regler och redovisningsformer för CSR. Kanske är 

företagen mindre benägna att ansluta sig till dessa typer av initiativ när rapporteringen av 

samhällsansvar redan är lagstadgad.  

Företagen i Frankrike anger statliga tillsynsmyndigheter som en pådrivande intressent. De 

två energibolagen GDF Suez och EDF Group är under starkt statligt inflytande då staten är 

majoritetsägare. GDF Suez och EDF Group hade också betydligt fler träffar i såväl absoluta som 

relativa tal jämfört med det franska oljebolaget Total i textanalysen.    

 Även i Spanien är staten en viktig intressent, det har en historisk förklaring eftersom landet 

långt in på 1900-talet var en diktatur där många av de stora företagen var nationaliserade. 

Landsdatan visade också att intresset för CSR är relativt lågt bland intressenter så som konsumenter 

i Spanien, i jämförelse med andra europeiska länder och USA, vilket skulle kunna förklara varför 

Spanien hade näst lägst antal totala träffar i textanalysen. 

I Sverige var konsumenterna den viktigaste intressenten vad gäller företagens ansvar. Även 

media har ett starkt inflytande, delvis genom att kanalisera konsumenternas krav ut i etern. 

Institutioner, genom ägande i de stora pensionsfonderna, fackförbund med mera verkar även vara 

dominerande intressenter. Textanalysen visar att företagen i Sverige använder begreppet 
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intressenter i sin diskussion om samhällsansvar näst mest bland de undersökta länderna. Detta kan 

tyda på en större mångfald intressenter eller att företagen i Sverige omges av intressenter med större 

möjlighet till påverkan i jämförelse med de övriga undersökta länderna. Sverige fick också högst 

antal träffar på miljörelaterade begrepp. Staten, som är en viktig intressent för miljöfrågor i Sverige 

kan tänkas haft påverkat företagens utbredda kommunikation kring miljö. 

Företagen i Indien anger att konsumenter och företag i den industrialiserade världen är de 

mest pådrivande intressenterna för ett utökat samhällsansvar. Globaliseringens krafter leder alltså 

till att kraven för socialt ansvarstagande sprids likt den “osynliga handen” från den industrialiserade 

världen till utvecklingsländer. Textanalysen visar att begreppet intressenter förekommer relativt ofta 

i Indien i samband med diskussioner om samhällsansvar. Indien fick lika många träffar i genomsnitt 

per sida som Frankrike, vilket ger en delad fjärde plats. I tillväxtlandet Indien diskuteras alltså 

företagens intressenter i rapporterna lika ofta som i Frankrike, trots att Frankrike är ett utvecklat 

land i relation till Indien. Detta kan visa på hur även företag i utvecklingsländer idag måste förhålla 

sig till en rad intressenter när det gäller företagens samhällsansvar, vilket tyder på att arbete med 

CSR är ett etiskt ansvar - det vill säga något av samhället förväntad - i alla de undersökta länderna. 

5.3 Diskus sion kring nat ionalitet och bransch 

 

Som tidigare nämnts finns det en föreställning om att företag som verkar i mindre miljövänliga 

branscher så som exempelvis energi och industri skulle ha ett större behov av att arbeta proaktivt 

med CSR för att förbättra sitt anseende och därmed också kommunicerar aktivt kring sitt 

samhällsansvar. I undersökningen gav dock industri- och energibolagen färre träffar än övriga 

bolag, vilket motsäger resonemanget om aktiv CSR-kommunikation hos dessa företag. Även när 

Indiens energibolag räknades bort, förblev snittet fortfarande något lägre för industri- och 

energibolagen än för övriga bolag. De fyra olje- och gasbolagen gav enskilt inte heller fler träffar 

per sida sett till både års- och hållbarhetsrapporter än övriga branscher, snarare gav de något färre 

än till exempel flertalet banker. För sökorden hälsa och säkerhet gav däremot företag inom energi-, 

gruv- och verkstadsindustri fler träffar än övriga företag.  

Att Textil och konfektion, Inditex och H&M, uppvisade en högre grad av kommunikation än 

övriga bolag kan tänkas bero på medias fokus på textilföretags leverantörskedjor i 

utvecklingsländer under senare år. Även om två företag är för få för att egentligen kunna dra någon 

slutsats, kvarstår att Inditex årsrapport gav ett överraskande resultat, med fler träffar relaterade till 

CSR än alla årsrapporter och även än de flesta hållbarhetsrapporter. Det verkar finnas ett behov av 

att kommunicera sitt samhällsansvar. 
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Sammanfattningsvis gav mindre miljöanpassade verksamheter inom energi och industri 

färre träffar än övriga bolag, och inte fler som förväntat. Däremot gav företag inom dessa branscher 

fler träffar för hälsa och säkerhet. Trots resultaten kan studien inte styrka att sambanden mellan 

bransch och antal träffar är generella.  

När det gäller nationalitet uppvisade de svenska företagen, enligt förväntan, en omfattande 

kommunikation av begrepp kring samhällsansvar och tog en förstaplats i relativa tal 4. Sverige och 

Frankrike var de enda länderna där inget av företagen saknade en hållbarhetsrapport, de franska 

rapporterna var dock längre. Undersökningen bekräftade föreställningen att Sverige ligger i 

framkant på området, men rapportering om CSR verkar vara vanlig i flera andra länder.  

I teorin redogjordes för att västerländska intressenters krav på företagen ofta är mer 

omfattande och därför påverkar utvecklingsländerna till att ta ett större samhällsansvar i och med en 

ökad globalisering. Av denna anledning vore det naturligt om de tre industrialiserade länderna 

Sverige, Frankrike och Spanien gav fler träffar än Brasilien och Indien som fortfarande befinner sig 

i ekonomisk och industriell utveckling. Undersökningen styrkte detta resonemang, med ett 

undantag; Brasilien. Undersökningen gav landet en andraplacering i relativa tal med nästan lika 

många träffar per sida som Sverige5.  

Företagets nationalitet visade sig härleda förekomsten av begrepp, då dessa varierade tydligt 

mellan olika länder. Ordgruppen hälsa och säkerhet var exempelvis genomgående vanligare i 

Brasilien, medan jämställdhet var vanligt i alla undersökta spanska företag men ovanligt i de 

svenska och indiska företagen. Även i vilken utsträckning företaget generellt använde sig av 

begrepp relaterade till CSR, kunde delvis kopplas till dess ursprungsland. Undersökningen ger 

därför grund att hävda att företagets nationalitet är en avgörande faktor för hur företaget 

kommunicerar sitt samhällsansvar, men att det finns avvikelser. Sammanfattningsvis visar 

undersökningen att ett företags CSR-kommunikation beror mer av dess nationalitet än dess bransch.  

6. S lutdi skussion  
 

Även om kommunikation av CSR var vanligt förekommande i alla länder, visade studien att det 

fanns skillnader. Såväl litteraturen som studien visar att ländernas politiska, historiska, kulturella 

och ekonomiska struktur samt olika intressenters dominans påverkar förväntningarna på företagens 

samhällsansvar och därför också fördelningen av träffar mellan ordgrupperna. Utifrån Carrolls 

moralpyramid formas det nationella etiska ansvaret efter nationens problem och mål.  

                                                
4Sverige fick en andra plats i absoluta tal efter Frankrike. 
5Brasilien 2,5 och Sverige 2,5 
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Trots nationella skillnader kunde konstateras att företagen i alla länder skriver om CSR. Att 

även företag i Indien och Brasilien, som befinner sig i industriell utveckling, kommunicerar aktivt 

på området visar på att kommunikation av företags samhällsansvar verkar vara ett globalt fenomen. 

I takt med en ökad globalisering suddas nationsgränserna ut och skillnader mellan olika 

länder jämnas ut, där kraven från intressenter på företagen i olika länder förmodligen blir allt mer 

koherenta. De nationella normerna får mindre betydelse när det etiska ansvaret går från att vara 

nationellt till globalt. Företagen i undersökningen var typexempel på detta då de uteslutande är 

multinationella företag, som verkar i flertalet länder och i många fall har en global organisatorisk 

kultur snarare än nationell.  

Globaliseringen av CSR blir särskilt tydlig i jämförelsen mellan industrialiserade länder och 

utvecklingsländer i studien. Företag i tillväxtekonomier har sin verksamhet i utvecklingsländer men 

har majoriteten av sina kunder i industriländer och måste därmed anpassa sig till kraven från sina 

kunders intressenter. Krav på företags samhällsansvar sprider sig därmed likt “den osynliga 

handen” från den industrialiserade världen till utvecklingsländer.  

Oavsett hur lågt rättsligt och etiskt ansvar som ställs på företagen i ett land, måste alltså 

företagen i en globaliserad värld nå upp till rådande globala förväntningar och anpassa sin 

kommunikation därefter. Man kan därför tänka sig att kommunikation kring CSR i framtiden 

kommer bli allt mer lik världen över, då de nationella skillnaderna jämnas ut. 

7. S lutsats 
 

Studien bekräftade att företagets nationalitet är en avgörande faktor när det gäller benägenhet att 

kommunicera CSR. 

Undersökningen visade att Sverige var ledande i sin kommunikation kring CSR. Generellt 

uppvisade länderna relativt lika resultat, alla undersökta företag hade någon typ av kommunikation 

kring samhällsansvar men i olika utsträckning. De brasilianska företagen hade näst flest träffar och 

var mer aktiv i sin kommunikation än de båda västerländska länderna Frankrike och Spanien. Även 

om Indien kommunicerade minst var resultatet ändå högre än vad som kan förväntas av ett land i 

tidigt skede av sin ekonomiska utveckling.  

En förklaring till varför skillnaderna länder emellan var relativt små, kan vara att företag till 

följd av en ökad globalisering påverkas av intressenter från världen över vilket minskar klyftan för 

företagens arbete med samhällsansvar. 
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8. Förslag t i l l  v i dare forskn ing 
 

Undersökningen visade att nationalitet var viktigare än bransch, vilket är förvånande eftersom det 

finns en föreställning att det är viktigare för företag i miljöskadliga branscher att arbete med och 

kommunicera CSR. Det vore därför av intresse att vidare undersöka hur branschtillhörigheten 

påverkar företagets kommunikation av CSR. 

Uppsatsen fokuserar på hur företagen i text kommunicerar CSR i den externa redovisningen. 

Undersökningen visade att det var en stor variation bland företagen i relationen mellan sidantal och 

ord. Rapporterna innehåller alltså grafik, tabeller och bilder i olika utsträckning i olika företag och 

länder. Det vore intressant att undersöka hur företagen kommunicerar sitt samhällsansvar med hjälp 

av bilder och andra grafiska sammanställningar. 

Multinationella företag är styrda av globala normer, de tappar en del av sin nationella kultur 

på grund av den internationella närvaron. Förarbetet för undersökningen visade att företagen i de 

olika länderna använde samma språk och termer för att kommunicera CSR. Det vore därför 

intressant att genomföra en liknande undersökning med medelstora företag, vilka borde vara 

starkare präglade av landets kultur, för att se om samma mönster återkommer där.  

Många undersökningar visar att mycket av företagens kommunikation av CSR sker på 

företagens hemsidor, av denna anledning vore det intressant att genomföra en liknande studie av 

hemsidor istället för års- och hållbarhetsrapporter. 
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Gupta, AD., (2007) Social responsibility in India towards global compact approach, International 
Journal of Social Economics, Vol. 34 Iss: 9, pp.637 - 663 
 



UPPSALA UNIVERSITET         Isabel Bergling Olanders 
Företagsekonomiska Institutionen       Kaj Elfgren 

Ekonomie Kandidatuppsats        Vårterminen 2011 

 

 44 

Gärdenfors, U., (2011), Regnskog, http://www.ne.se/lang/regnskog, Nationalencyklopedin, hämtad 

2011-02-22 

 

Hedberg, C-J., von Malmborg, F.,  (2003), The Global Reporting Initiative and corporate 

sustainability reporting in Swedish companies. Corporate Social Responsibility and Environmental 

Management, 10: 153–164. doi: 10.1002/csr.38 

 

H&M, (2010, Årsredovisning 2009, Sverige 

H&M, (2010), Style and Substance -Sustainability Report 2009, Sverige 

 

Iberdrola, (2010), Informe Anual 2009, Spanien 

Iberdrola, (2010), Informe de Sostenibilidad 2009, Spanien 

 
Inditex, (2010), Memoria Anual 2009, Spanien 
 
INFOSYS Technologies, (2010), Annual Report 2009-10, Indien 

INFOSYS Technologies, (2010), Sustainability Report 2009,  Indien 
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