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Sammanfattning

CSR är ett koncept som allt fler företag tar till sig, trots att det i grund och botten

bygger p̊a frivillighet. Ofta förklaras detta med att trycket fr̊an externa intressenter och

den institutionella omgivningen i n̊agon m̊an kräver att företag visar ansvar gentemot

omvärlden. Många företag väljer idag att rapportera sitt arbete relaterat till CSR i en

h̊allbarhetsredovisning. Global Reporting Initiative (GRI) publicerar ramverk för dessa

redovisningars utseende. Denna studie syftar till att med hjälp av h̊allbarhetsredovisningar

i enlighet med GRI-ramverket göra en branschjämförelse med avseende p̊a rapportering av

CSR. Resultatet visar att skillnader existerar mellan branscher, b̊ade vad gäller omfattning

och inriktning. Tydligast ses en trend som gör gällande att finansbranschen rapporterar i

mindre utsträckning än m̊anga andra branscher. Likas̊a är det finansbranschen som visar

det mest utpräglade fokuset p̊a vissa delar av sin rapportering. I det stora hela antyder

resultatet att branschtillhörighet är en faktor som p̊averkar företags rapportering av CSR.

Nyckelord

CSR, GRI, H̊allbarhetsredovisning, Intressenter, Institutionell teori, Branschjämförelse.
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1 Introduktion

Företags samhällsansvar (eng: Corporate Social Responsibility; CSR) är benämningen p̊a

idén att företag har ett ansvar gentemot samhället i stort (Caroll, 2007). 2001 skrev EU

följande om CSR (EU, 2001):

”De flesta definitioner av företags samhällsansvar beskriver detta som ett koncept där

företag integrerar sociala och miljörelaterade fr̊agor i sin affärsverksamhet och deras sam-

spel med sina intressenter p̊a frivilliga grunder.”

De allra flesta större företag i Sverige och övriga västvärlden företar arbete relaterat

till CSR i n̊agon form. Typ av arbete kan dock skilja sig markant mellan olika företag.

Vilka faktorer som bestämmer hur en organisation genomför sitt CSR-arbete har tidigare

undersökts. Vad som styr detta är dock inte helt klart (Roberts, 1992).

Idag väljer m̊anga företag att rapportera sitt CSR-arbete genom h̊allbarhetsredovisning-

ar. H̊allbarhetsredovisningar är frist̊aende rapporter eller delar av årsredovisningar ägnade

åt att förmedla vilket CSR-arbete som utförts av det aktuella företaget (Bebbington m.fl.,

2008). Riktlinjer för vad en redovisning av denna typ bör inneh̊alla har tagits fram av den

nätverksbaserade organisationen Global Reporting Initiative (GRI). Bland annat har sex

indikatorkategorier med en rad utförandeindikatorer definierats (GRI 2, 2011). Ur GRI:s

perspektiv formuleras h̊allbarhetsredovisningarnas relevans med att dessa handlar om att

”mäta, prestera och ta ansvar gentemot intressenter” (GRI 2, 2011). Tidigare har studier

utförts av bland annat Sweeney och Coughlan (2008) som gör skillnad p̊a olika typer av

CSR-arbete. GRI-ramverket tillhandah̊aller ett möjligt verktyg för en liknande studie, d̊a

varje kategori behandlar en separat del av CSR-relaterat arbete. Att undersöka i vilken

utsträckning de olika kategorierna rapporteras i h̊allbarhetsredovisningar ger d̊a en finger-

visning om vilken inriktning företags CSR-arbete har.

Arbete med CSR, h̊allbarhetsredovisningar och hela GRI-ramverket är högst frivilligt.

Änd̊a har det blivit allt vanligare bland företag under de senaste åren (Bebbington m.fl.,

2008). Den klassiska förklaringen till detta är att arbete av denna typ är nödvändigt för att

upprätth̊alla legitimitet (Deegan, 2002; Patten, 1992). Detta kan kopplas till institutionell

teori där kraven p̊a att företag ska ta ett samhällsansvar är en del av den institutionella

omgivning m̊anga organisationer befinner sig i (Meyer och Rowan, 1977). En annan för-
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klaringsmodell inom det organisatoriska forskningsfältet är teorin om externa intressenter,

vilken säger att intressenter har olika möjlighet att p̊averka en organisation (Mitchell m.fl.,

1997). Vidare argumenteras för att intressenter, som av organisationen uppfattas som vik-

tiga, tenderar att f̊a sina krav uppfyllda av organisationen i större utsträckning än mindre

viktiga intressenter (Reynolds m.fl., 2006). Sammantaget kan detta ses som att rapporte-

ring av CSR-arbete syftar till skapa legitimitet för företaget och att tillfredsställa viktiga

intressenter (Podnar och Jancic, 2006). Granskning av h̊allbarhetsredovisningar torde s̊ale-

des ge information om vilka intressenter organisationen anser vara viktiga. Detta fastställs

i studien av Sweeney och Coughlan (2008). De utförde en jämförande studie där olika

branscher kopplas samman med intressenter. Efter granskning av h̊allbarhetsredovisningar

bekräftas skillnader mellan branschernas CSR-raportering, i linje med de p̊a förhand upp-

ställda hypoteserna.

Det CSR-arbete som rapporteras kan förutsp̊as om intressenter, som organisationen

anser är viktiga, är kända. Denna aspekt belyses även av Deegan (2002), som hävdar att

motivationen bakom h̊allbarhetsredovisning är att belysa de delar av organisationen som

anses viktigast, och i förlängningen d̊a visar p̊a de viktigaste intressenterna. Branschjäm-

förande studier som visar p̊a specifika intressenters inflytande p̊a nordiska företag är dock

sparsam. I likhet med tidigare studier ska här undersökas vilka avgörande faktorer som

ligger bakom CSR-arbetets orientering och mer specifikt i vilken utsträckning dessa fakto-

rer kan kopplas till de krav intressenter i företags omgivning ställer. Fr̊ageställningen för

uppsatsen lyder:

Hur skiljer sig inriktningen p̊a CSR-rapporteringen mellan branscher? Hur kan skillna-

derna kopplas till det inflytande olika intressenter har i olika branscher? Kan kopplingar

göras till den institutionella omgivningen branschen befinner sig i?

Denna studie syftar till att ge en ökad först̊aelse för hur organisationer förh̊aller sig

till CSR. Detta genom att beskriva hur organisationer rapporterar sitt CSR-arbete samt

vad som avgör denna rapportering utifr̊an det tidigare nämnda GRI-ramverket. Studien

är branschjämförande och behandlar de mest omsatta nordiska företagen. Detta skiljer

sig fr̊an den tidigare nämnda studien fr̊an Sweeney och Coughlan (2008) som behandlar

globala företag oavsett ursprungsland. Dessutom använder den förest̊aende uppsatsen GRI

som ramverk för mätningarna. I likhet med Sweeney och Coughlan (2008) ämnas CSR-
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arbetets inriktning förklaras utifr̊an intressentteorin. Vidare avses likheter och skillnader i

CSR-rapporteringen diskuteras utifr̊an institutionell teori.

2 Teoretisk genomg̊ang

2.1 Exposé av inflytelserik forskning

I slutet av 1970-talet formaliserades vad man inom organisationsforskning brukar kalla in-

stitutionell teori (Meyer och Rowan, 1977). Huvuddragen i denna teori innebär att formella

organisationer inte i första hand formas av vad som är mest effektivt och rationellt i den

givna situationen, utan snarare av den institutionella omgivningen, det som förväntas av

dem (Meyer och Rowan, 1977).

Ett centralt begrepp är här formella organisationer. Meyer och Rowan definierar dessa

som system av koordinerade aktiviteter. Begreppet innefattar bl.a. kommersiella företag.

Dessa organisationer har alla en formell struktur, vilket är en ”ritning för aktiviteter”. My-

ter, dvs. recept som definierar sociala m̊al, utgör det som Meyer och Rowan benämner

den institutionella omgivningen, som p̊averkar formandet av formella strukturer (Meyer

och Rowan, 1977). Anledningen till att institutionella myter implementeras i formella or-

ganisationer är att de anses vara passande och adekvata. En organisation upplevs legitim

d̊a dess värderingar överrensstämmer med omgivningens (Lindblom, 1994). Myterna ses i

grund och botten som en produkt av rationella och effektiva idéer, de är legitima. Meyer

och Rowan (1977) pratar om att organisationer, genom att anpassa sin formella struktur,

söker tillskansa sig legitimitet. Att å andra sidan välja att inte ta till sig en viss insti-

tutionell myt leder i m̊anga fall till legitimitetsförlust, vilket är förenat med försämrade

överlevnadsutsikter (Meyer och Rowan, 1977). Enligt Mathews (1993) saknar ett företag

eller en organisation grundläggande existensberättigande utan överlever genom att deras

verksamhet upplevs som legitim av omgivningen. Uppfylls inte samhällets krav riskeras

s̊aledes det berörda företagets framtida tillväxt (Deegan, 2002).

Ett arbetssätt som p̊a senare år institutionaliserats är företags samhällsansvar (PwC,

2010). Detta kommer att behandlas mer utförligt i kommande sektioner.
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2.2 Företags samhällsansvar (CSR)

Företags samhällsansvar (eng: Corporate Social Responsibility; CSR) är benämningen p̊a

idén att företag har ett ansvar gentemot samhället i stort (Caroll, 2007). 2001 skrev EU

följande om CSR (EU,2001):

”De flesta definitioner av företags samhällsansvar beskriver detta som ett koncept där

företag integrerar sociala och miljörelaterade fr̊agor i sin affärsverksamhet och deras sam-

spel med sina intressenter p̊a frivilliga grunder.”

Ett typiskt exempel av arbete inom detta omr̊ade är välgörenhet, särskilt vanligt bland

amerikanska bolag (Borglund, 2006, s. 26). Fördelarna, och s̊aledes incitamenten, att ta till

sig CSR har diskuterats av m̊anga. Att f̊a ta del av kapital fr̊an investerare är förenligt med

en ansvarsfull organisationsbild. Likas̊a finns det antydningar till att företag som arbetar

p̊a ett ansvarsfullt sätt i större utsträckning attraherar potentiell arbetskraft (Knox m.fl.,

2005). Det kan noteras, som p̊apekas av Campbell (2007), att det som anses vara beteende

i linje med företags samhällsansvar har skiftat över tid, och f̊ar s̊aledes anses vara ett dy-

namiskt begrepp. Detta styrks av Deegan (2002), som menar att det som tidigare ansetts

legitimt kan förändras över tid till att ses som opassande.

Arbetet med CSR utvecklas löpande och genomförs av ett ökande antal företag (PwC,

2010). Detta trots att engagemanget bygger p̊a frivillighet. Den klassiska förklaringen till

detta är att arbete av denna typ är nödvändig för att upprätth̊alla legitimitet och p̊a s̊a

vis skapa fördelar gentemot andra företag (Deegan, 2002; Patten, 1992). CSR-arbete kan

ses som ett sätt för organisationer att vinna legitimitet (Collinson m.fl., 2009). Detta är

nära kopplat till institutionell teori, där samhällsansvaret är en del av den institutionella

omgivningen (Meyer och Rowan, 1977).

Men röster som delvis talar emot detta har ocks̊a höjts. Enligt Clarkson (1995) är det

inte samhället i stort, utan snarare viktiga intressenter, som organisationer bär ansvar

gentemot. Vidare menar han att CSR framför allt bör användas för att tillmötesg̊a intres-

senters behov. Detta styrks av att m̊anga nyare definitioner av CSR, inklusive de av EU

(2001) tidigare nämnda, fokuserar p̊a organisationens ansvar gentemot dess intressenter.

Tankesättet manifesteras i intressentteorin.
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2.3 Organisationen och dess externa intressenter

Ett begrepp som ofta används vid förklaring av organisationers beteende är externa intres-

senter (eng: stakeholder) (Mitchell m.fl., 1997). D̊a en organisations legitimitet skapas görs

det i relation till en yttre publik och den viktigaste delen av denna publik är de intressenter

som organisationen anser vara viktiga. Detta uttrycker Mitchell m.fl. (1997) som de intres-

senter som har hög grad av prominens (eng: salience). Fr̊agan som organisationer m̊aste

ställa sig är: Vilka är v̊ara viktiga intressenter? Detta p̊apekades redan p̊a det tidiga 1980-

talet av Jones (1980) och än idag är fr̊agan relevant. Forskning visar ocks̊a att olika typer av

organisationer tenderar att fokusera p̊a vissa grupper av intressenter (Reynolds m.fl., 2006).

Freeman (1984, s. 46) definierar en organisations externa intressenter till en ”grupp

eller individ som kan p̊averka eller p̊averkas av att organisationens m̊al uppn̊as” (egen

översättning). I samma bok myntas ocks̊a begreppet ”intressent”. Freemans definition är

mycket bred och kan i princip innefatta vilken grupp som helst. Detta grundar sig i empi-

risk erfarenhet, vilken visar p̊a fall d̊a de mest oväntade grupperna har influerats av, eller

influerat, organisationer (Mitchell m.fl, 1997). Detta synsätt leder till att listan över intres-

senter tenderar bli l̊ang för m̊anga organisationer, rentav omöjlig att ta in för en enskild

chef. En lösning till detta är att identifiera typer av intressenter och prioritera dem med

avseende p̊a resursfördelning efter hur viktiga dessa anses vara. En s̊adan kategorisering

är att dela in intressenter i s̊a kallade primära och sekundära intressenter. De primära är

de grupper av intressenter vilka organisationen är helt beroende av. Utan denna typ av

intressents samarbete blir det ytterst sv̊art att upprätth̊alla legitimitet och fortsatt fram-

g̊ang blir sv̊ar. Vidare har alla organisationer även sekundära intressenter. Dessa är inte

vitala för organisationers fortlevnad utan influerar och p̊averkar, alternativt blir p̊averkad

av, organisationens verksamhet indirekt (Clarkson, 1995).

I studier genomförda av Podnar och Jancic (2006) tyder resultaten p̊a att intressenter

som inte har n̊agon direkt p̊averkan p̊a en organisation ofta ges avsevärt lägre prioritet.

Detta tas ytterligare ett steg i en studie av Knox m.fl. (2005). Den undersökningen visar att

företag ofta identifierar sina primära intressenter och rangordnar dessa. När det kommer

till sekundära intressenter är de däremot mindre noggranna och ger ingen inbördes prio-

ritering. Vidare drar Knox m.fl. (2005) slutsatsen att m̊anga företag upplever att det är

sv̊art att skapa relationer till mer än tv̊a intressenter, trots att samarbete med intressenter

ofta är förenat med konkurrensfördelar.
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Med utg̊angspunk fr̊an en artikel av Sweeney och Coughlan (2008), där branscher kopp-

las till intressentgrupper, samt Podnars och Jancics (2006) identifiering av de grupper som

har störst betydelse generellt, kan de viktigaste intressentgrupperna definieras. Dessa är

ägare, miljöorganisationer, anställda, kommuner och landsting samt kunder.

Organisationers verksamhet sker under p̊averkan av dess omgivning. Denna yttre p̊aver-

kan sker i alla delar av organisationen och influerar därför dess arbete med CSR (Grafström

m.fl., 2008, s. 66). Emedan arbetet med CSR syftar till att skapa legitimitet och tillgodose

krav ställda av betydande intressenter är det viktigt att detta arbete kommuniceras till om-

givningen. Denna kommunikation sker p̊a ett fördelaktigt sätt genom årsredovisningar och

p̊a senare tid även genom h̊allbarhetsredovisningar (Cormier och Gordon, 2001; O’Connor

och Spangenberg, 2008). H̊allbarhetsredovisningar torde p̊averkas av vilka intressenter som

en organisation prioriterar (Sweeney och Coughlan, 2008).

2.4 Drivkrafter bakom CSR

CSR har p̊a senare år rönt stor popularitet (PwC, 2010). Vissa studier, t.ex. en av Waddock

och Graves (1997), tyder p̊a att anammande av CSR-arbete kan associeras till förbättrade

finansiella resultat. Det finns dock ingen garanti för detta samband och det är inte alltid

tydligt framträdande. Dessutom har studien av Waddock och Graves kritiserats för att vara

för snäv för att kunna ge allmängiltiga resultat (Campbell, 2007). I s̊adana fall, d̊a tvetydig-

het r̊ader och lönsamhet inte kan bevisas, tenderar arbetssätt sprida sig i en takt som beror

p̊a hur m̊anga aktörer som tidigare anammat arbetssättet, samt dessa aktörers anseende

(DiMaggio och Powell, 1983). D̊a en organisations anseende kan uppfattas olika beroende

p̊a i vilken omgivning den opererar (Grafström m.fl., 2008, s. 113) t.ex. i vilken bransch

den befinner sig, kan detta leda till skillnader i anammandet av CSR mellan olika branscher.

Att just branschtillhörighet är av högsta vikt när CSR-arbetet studeras har konsta-

terats av Cottrill (1990). Detta d̊a tillämpningen av CSR kan ha olika utbredning inom

branschen samt att branschspecifika aktiviteter i sig kräver ett högre ansvar gentemot ex-

empelvis miljön. P̊a grund av dessa förväntade skillnader mellan branscher beroende p̊a

deras centrala verksamhet har flera studier inom CSR baserats p̊a enskilda branscher. En

studie av Douglas m.fl. (2004) rörande finansiella bolag p̊a Irland indikerar att CSR rappor-

teras i liten utsträckning inom denna bransch och att rapporteringen framför allt riktas mot
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intressentgruppen ägare. Men även branschjämförande studier har genomförts. I en artikel

av Sweeney och Coughlan (2008) analyseras hur företagen fokuserar CSR-rapporteringen

utifr̊an ett intressentperspektiv. Artikeln visade att det fanns tydliga skillnader av hur

CSR-arbetet rapporteras fr̊an bransch till bransch och att det i stor utsträckning är intres-

senternas förväntningar som styr.

Institutionella förutsättningar som p̊averkar mängden resurser investerade i CSR har

undersökts av Campbell (2007). I sin artikel lägger han fram en rad teser ang̊aende dessa

förutsättningar. Teserna baseras p̊a tidigare teori, men även fallstudier. Tre av teserna har

ett förklaringsvärde inom studiens ramar och beskrivas därför utförligare nedan.

Den första rör legislativa källor. Lagar och regleringar fr̊an statlig niv̊a p̊averkan or-

ganisationer p̊a m̊anga sätt. Med flera statliga regleringar av CSR-arbete borde, enligt

Campbell (2007), organisationer företa detta arbete i större omfattning. Det kan t.ex.

handla om miljölagstiftning eller lagar ang̊aende arbetsförh̊allanden.

En annan, relaterad, faktor som p̊averkar CSR-arbetets omfattning är självreglering

(Campbell, 2007). Denna självreglering kan exempelvis vara i form av standarder som or-

ganisationens medlemmar förväntas leva upp till. Ofta är detta nära kopplat till statliga

regleringar, t.ex. som ett substitut för dessa (Streeck och Schmitter, 1985). Det har de-

batterats kring att självregleringar blir mer effektiva om statlig inblandning förekommer

(Ahrne och Boström, 2004, s. 147).

Den tredje omständigheten argumenterad för av Campbell (2007) behandlar normer i

den omgivning organisationer befinner sig i. Detta är i hög grad kopplat till institutionell

teori. Om normen att utföra arbete med CSR finns är det troligt att organisationer gör det

i större utsträckning (Campbell, 2007).

2.5 Teorins huvuddrag

Organisationers, och därmed företags, formella strukturs utseende styrs i hög grad av den

institutionella omgivningen. För att beh̊alla legitimitet anammas diverse arbetssätt som av

omgivningen uppfattas som lämpliga och rationella. CSR är ett s̊adant arbetssätt och är

idag en mycket vanlig företeelse bland medelstora och stora företag i Norden. Information

ang̊aende omfattning och karaktär av arbetet relaterat till CSR förmedlas av organisationer

10



Peter Björkman
Jonathan Magnusson

Kandidatuppsats
2011-06-03

till omvärlden via h̊allbarhetsredovisningar. Organisationer rapporterar CSR-arbete i syfte

att förmedla att allmänt accepterade arbetssätt tillämpas i verksamheten, att skapa och

upprätth̊alla legitimitet. Målgruppen vid legitimitetsskapande är i första hand intressenter

som organisationer ser som viktiga för verksamheten och dess existens. Därför riktas h̊all-

barhetsredovisningar främst till dessa viktiga intressenter, n̊agot som har visats i tidigare

studier. Därmed skapas en koppling mellan viktiga intressenter och CSR-rapportering. Fr̊a-

gan om vad som avgör en organisations CSR-rapportering kan besvaras genom att studera

organisationens definition av viktiga intressenter samt att granska vilka yttre förväntningar

och krav som ställs för att organisationen ska uppfattas som legitim. Kan detta verifieras

blir det möjligt att göra prediktioner ang̊aende en organisations CSR-rapportering och

först̊aelsen för CSR som begrepp ökar. Denna verifikation är syftet med den förest̊aende

studien.

3 Metod för studien

Den aktuella uppsatsen fokuserar p̊a branschjämförelser och analys av branschspecifika

externa intressentgrupper. Enligt tidigare studier (Cooper m.fl., 2001; Wulfson, 2001; Le-

poutre och Heene, 2006; Moore, 2001) har de viktigaste grupperna definieras som ägare,

anställda, kunder, miljöorganisationer samt kommuner och landsting. Vidare har bland

annat Sweeney och Coughlan (2008) genomfört en jämförande kvantitativ inneh̊allsanalys

med fokus p̊a intressenter och branscher baserat p̊a årsredovisningar. I deras artikel identi-

fieras sex branscher som var och en kopplas till sekundära och primära intressenter. Liksom

Sweeneys och Coughlans (2008) studie kommer den aktuella undersökningen vara av kvan-

titativ karaktär, men baseras p̊a stora nordiska företag. Branscherna är valda utifr̊an deras

betydande skillnader i verksamhet och torde därför uppvisa skillnader i CSR-arbetet. Vi-

dare utg̊ar företagsurvalet fr̊an de nordiska börsernas lista med de mest omsatta företagen

i norden inom respektive omr̊ade. Detta d̊a högre omsättning betyder en strängare gransk-

ning och därmed förväntas rapportering av CSR-arbete i en högre utsträckning (Hassel,

2008). Branscherna kommer att ställas i relation till varandra.

Många stora nordiska företag redovisar sitt CSR-arbete genom h̊allbarhetsredovisning-

ar baserade p̊a GRI-ramverket. Detta ramverk byggs upp av olika delar som hanterar skilda

saker som redovisningens kvalité och riktlinjer relaterade till strategi, ledarskap och resul-

tat (GRI 2, 2011). De resultatrelaterade riktlinjerna, s̊a kallade indikatorer, är indelade i
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sex indikatorkategorier; ekonomisk p̊averkan, miljöp̊averkan, anställningsförh̊allanden och

anställningsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i samhället respektive pro-

duktansvar. Genom att studera hur noggrant varje kategori rapporteras inom en bransch

kan CSR-arbetets inriktning identifieras. Denna noggrannhet ska mätas genom att räkna

hur m̊anga indikatorer inom respektive kategori som rapporteras i h̊allbarhetsredovisning-

en. Studien baseras p̊a de senast tillgängliga h̊allbarhetsredovisningarna fr̊an respektive

organisation.

3.1 Urval och urvalsgrupp

Syftet med denna studie är att göra en branschjämförelse för stora nordiska bolag. Anled-

ning till att stora bolag studeras är att de har störst förutsättningar, och krav, att jobba med

CSR och GRI (Hassel, 2008). En rimlig utg̊angspunkt är därför att välja den ursprungliga

urvalsgruppen till alla börsnoterade bolag som återfinns p̊a de nordiska börsernas large cap

(värde överstigande 1 miljard euro) och mid cap (värde mellan 150 miljoner och 1 miljard

euro) listor (totalt 267 företag) (Nasdaq 1, 2011). För att ytterligare specificera avgrän-

sas studien till de tidigare nämnda sex branscherna definierade av Sweeney och Coughlan

(2008) som intressanta utifr̊an FTSE4Good-indexet för hur väl företag uppfyller globa-

la standarder inom CSR (FTSE, 2011). Dessa är finans-, it/telekom-, industri-, r̊avaru-,

dagligvaru- och hälsov̊ardsbranschen. För att skapa jämförbarhet med tidigare forskning

och p̊a grund av praktiska fördelar väljs dessa branscher ut för denna studie. Inom hälso-

v̊ardsbranschen ing̊ar b̊ade läkemedelsindustrin och skönhetsindustrin vilka enligt Sweeney

och Coughlan (2008) skiljer sig markant i fr̊aga om intressentfokus. Att överföra denna

uppdelning till Global Industy Classification Standard (GICS) (Nasdaq 2, 2011) medför

viss godtycklighet vid kategoriseringen. Branschen väljs därför bort. Definitionen av övriga

branscher görs ocks̊a p̊a börserna i enighet med GICS. Där definieras totalt tio branscher,

varav man skiljer p̊a IT och Telekom. Detta gör inte Sweeney och Coughlan (2008) och

för att f̊a jämförbarhet med dem sl̊as branscherna samman. Denna konvergens diskuteras

även inom ledande branschföretag (Anthony, 2006). De fyra branscher ur GICS som inte

studeras här är energi-, sällanköpsvaru-, hälsov̊ards- och tillbehörsbranschen.

Därför minskas urvalsgruppen till att bara behandla företagen i de sex kvarvarande

branscherna. D̊a IT och Telekom slagits ihop i denna studie återst̊ar fem mindre urvals-

grupper, nämligen industri- (76 företag), r̊avaru- (23 företag), dagligvaru- (19 företag),

finans- (53 företag) och it/telekombranschen (25 företag) (Nasdaq 1, 2011). Genom ett
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ändam̊alsenligt urval (eng: purposive sampling), som lämpar sig bra vid arbete med sm̊a

urvalsgrupper och där viss data antas mer informativ, väljs tio företag ut för granskning in-

om respektive bransch (Saunders, 2009, s. 226-232). Detta urval har även praktiska fördelar.

Specifikt väljs i första hand företag med hög omsättning d̊a det visat sig att de rapporte-

rar utförligare (Hassel, 2008). Detta kan ses som extremfallssampling och resultaten antas

relevanta och ge en generell förklaring för hela urvalsgruppen (Saunders, 2009, s. 226-232).

Antagandet kan göras d̊a stora företag, i egenskap av att vara branschledande, tenderar

att p̊averka mindre företag att agera p̊a liknande sätt (Sweeney och Coughlan, 2008). Yt-

terligare krav som ställs p̊a företagen är att de publicerar en h̊allbarhetsredovisning för sin

verksamhet i enlighet med GRI-ramverket, antingen som en separat rapport eller som en

del av årsredovisningen. Allts̊a utesluts företag som inte tillhandah̊aller rapportering enligt

GRI och det företag närmast under i omsättning ersätter. 50 företag granskas allt som allt.

En komplett lista över företag inkluderade i studien st̊ar att finna i Bilaga 3.

3.2 Insamling och sammanställning av data

Datainsamlingen best̊ar i huvudsak av granskning av h̊allbarhetsredovisningar. De flesta

utvalda företagen tillhandah̊aller dessa via sina respektive hemsidor. I de fall h̊allbarhets-

redovisningen utgör en del av årsredovisningen, 9 g̊anger1, har denna ocks̊a hämtats fr̊an

företagets hemsida. Rapporterna är daterade till räkenskaps̊aret 2010, med undantag för

elva företag2 där 2009 års rapport har används d̊a detta utgör den senast publicerade rap-

porten. P̊a grund av dess senare utgivningsdatum skiljer det dock inte mer än ett år mellan

samtliga redovisningar.

Varje h̊allbarhetsredovisning analyserades utifr̊an GRI-ramverket. Detta görs genom en

s̊a kallad kvantitativ inneh̊allsanalys där texter kvantifieras enligt fördefinierade kategori-

er (Bryman och Bell, 2011). Som tidigare diskuterats utgörs GRI-ramverket av ett antal

resultatindikatorer indelade i sex kategorier. För varje kategori granskades h̊allbarhetsredo-

visningar och utvärderades med avseende p̊a om respektive resultatindikator är inkluderad.

Dessutom analyserades till vilken grad indikatorn finns med, dvs. om den rapporteras full-

ständigt, delvis eller inte alls. Detta benämns i GRI-ramverket som tillämpningsniv̊aer

(GRI 1, 2011). Där kallas niv̊aerna A, B och C. I denna studie kvantifierades dessa niv̊aer

1Scania, SKF, Telenor, Swedbank, Svenska Skeppshypotekskassan, Rautaruukki, Hydro, Tikkurila, Bil-
lerud

2Tieto, Nokia, Marine Harvest, DnB Nor, Cermaq, Assa Abloy, AAK, Telenor, Atria, Carlsberg, ICA
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till 2 för fullständig rapportering, 1 för delvis rapportering och 0 d̊a rapportering saknas.

B̊ade s̊a kallade kärnindikatorer och tilläggsindikatorer besiktigas p̊a detta sätt. Denna

kvantifiering möjliggör jämförelser mellan olika företag. Definition med tillhörande exem-

pel st̊ar att finna i bilaga 2.

För att organisera den insamlade informationen används programmet Microsoft Office

Excel 2007. Där sammanställs rapporteringen av varje indikator för respektive företag. För

varje bransch summeras rapporteringen inom respektive kategori samt den totala rappor-

teringen. Programmet används sedan för att generera ett antal figurer och tabeller, bl.a.

illustrationer av i hur stor grad branscher rapporterar totalt och per kategori. Även en rad

statistiska tester utförs för att utröna om de funna skillnaderna är signifikanta. Specifikt

används t-tester med avseende p̊a medelvärde. Signifikansniv̊an väljs till 95 %.

3.2.1 GRI-ramverkets indikatorer och kategorier

Det tidigare nämnda GRI-ramverket best̊ar av riktlinjer av tv̊a typer. Den första typen

hanterar fr̊agor rörande vad som ska redovisas och hur kvalitén p̊a inneh̊allet ska säker-

ställas. Den andra typen handlar om riktlinjer relaterade till redogörelse av verksamheten

och best̊ar av strategi, ledarskap och resultatindikatorer. Strategi- och ledarskapsrelaterad

redovisning är sv̊ar att koppla till externa intressenter och tycks vara likvärdig i samtli-

ga h̊allbarhetsredovisningar. Därför är det resultatindikatorerna som ligger i fokus. Dessa

indikatorer kan delas upp i sex stycken kategorier; ekonomisk p̊averkan, miljö p̊averkan, an-

ställningsförh̊allanden och anställningsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i

samhället samt produktansvar (GRI 2, 2011). Var och en av kategorierna inneh̊aller ett an-

tal kärnindikatorer och tilläggsindikatorer, inalles 79 stycken. Mått som antas vara viktiga

för de flesta organisationer speglas av kärnindikatorerna och tilläggsindikatorerna beskriver

m̊att vars värdering avsevärt skiljer sig fr̊an organisation till organisation (Frostensson och

Helin, 2009). En övergripande beskrivning av indikatorkategorierna följer, emedan en de-

taljerad beskrivning av samtliga indikatorer med tillhörande förteckning (t.ex. EC1) finns

i bilaga 1.
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Ekonomisk p̊averkan

Här behandlas vilken p̊averkan organisationen i fr̊aga har p̊a dess intressenters ekonomiska

situation. Även nationella och globala ekonomiska aspekter p̊averkar. Indikatorerna illu-

strerar traditionell kapitalöverföring mellan intressenter samt organisationens ekonomiska

verkningar p̊a samhället. Ekonomisk information finns redan tillgänglig i årsredovisningar

etc. men uppfyller här ett syfte att beskriva bidrag till en större helhet. Totalt inneh̊aller

denna kategori nio indikatorer. Kategorin exemplifieras med indikatorer av statliga bidrag

(EC4) och skapat ekonomiskt värde (EC1) (GRI 1, 2011).

Miljöp̊averkan

H̊allbarhetsaspekterna relaterade till miljöp̊averkan behandlar fr̊agor rörande ekosystem,

luft, mark och vatten. Allts̊a organisationer och dess relation till levande och icke levande

naturliga system. Mer specifikt handlar dessa indikatorer om utsläpp, sophantering, energi-

användning och material̊atkomst. Vidare tas hänsyn till miljörelaterade lagar, transporter

och miljökostnader. Detta är den största kategorien med 30 indikatorer. Energikonsumtion

(EN3), procent använt material som är återvunnet (EN2), skyddad naturmiljö (EN13)

samt totalt avfall (EN22) representerar ett urval av indikatorerna inom denna kategori

(GRI 1, 2011).

Anställningsförh̊allanden och anställningsvillkor

Baserat p̊a, av internationella organisationer s̊asom FN, OECD och ILO, sammanställda

standarder avser dessa indikatorer återspegla allmänna sociala aspekter. Specifikt finns in-

dikatorer rörande anställning, relationer mellan arbetsgivare och anställda, säkerhet och

hälsa, utbildning, m̊angfald och jämlikhet respektive jämställdhet. Allt som allt återfinns

här 14 indikatorer. Till exempel finns total arbetskraft (LA1), omfattning av kollektivavtal

(LA4) samt formella hälsoavtal (LA9) (GRI 1, 2011).

Mänskliga rättigheter

Dessa indikatorer behandlar, som namnet antyder, fr̊agor relaterade till mänskliga rät-

tigheter. Dessa bygger p̊a standarder utvecklade av organisationer som FN och spänner

över ämnen som diskriminering, föreningsfrihet, barnarbete, säkerhet, arbetstv̊ang och ur-

sprungsbefolkningens rättigheter. Nio indikatorer innefattas av denna kategori. Indikatorer

inom denna kategori exemplifieras av antal incidenter relaterade till diskriminering (HR4),

anställdas utbildning om mänskliga rättigheter (HR3) och ursprungsbefolkningens rättig-
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heter (HR9) (GRI 1, 2011).

Organisationens roll i samhället

Organisationer p̊averkar det lokala samhället där de producerar eller p̊a annat sätt utö-

var sin verksamhet. Indikatorerna belyser s̊aledes hur kontakter med andra institutioner i

samhället fungerar. Mutor, korruption och monopolproblematiseringen är centralt i denna

kategori. Specifikt utg̊ar mätningarna fr̊an internationella konventioner rörande politiska,

mänskliga, ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter. Detta utgör den minsta kategorin

med åtta indikatorer. Exempel p̊a indikatorer ges av arbete mot korruption (SO4), delta-

gande i det politiska utvecklingsarbetet (SO5) och totala sanktioner emot organisationen

(SO08) (GRI 1, 2011).

Produktansvar

Denna kategori behandlar fr̊agor som relaterar till organisationens samtliga produkter och

tjänster som kunden kommer i direkt kontakt med. S̊aledes m̊aste säkerhetsaspekter be-

lysas tillsammans med marknadsförnings- och integritetsaspekter. Dessa mäts bäst genom

översyn av organisationens interna processer. Här finns sammanlagt nio indikatorer. Steg i

livscykeln som inneh̊aller säkerhetsaspekter (PR1), standarder och lagar inom marknads-

föring som efterlevs (PR6) respektive totala bötesbelopp relaterade till användningen av

produkterna är exempel p̊a indikatorer i kategorin (GRI 1, 2011).

3.3 Brister förknippade med metodvalet

Som nämns ovan definieras av GICS ytterligare fyra branscher som exkluderas ur studien.

Det främsta skälet till detta är att studiens omfattning inte skulle överstiga den tidsram

som arbetet givits. Detta kan innebära att intressanta resultat, s̊asom likheter och skillna-

der, aldrig upptäcks.

Att välja ut de företag inom varje bransch som har högst omsättning har sina praktiska

fördelar. T.ex. är sannolikheten större bland dessa att de rapporterar i hög omfattning,

jämfört med mindre bolag. Risken med detta urval är att de företag som väljs ut inte är helt

representativa för branschen. Å andra sidan kan argumenteras, i likhet med Sweeney och

Coughlan (2008), att dessa företag i egenskap av att vara branschledande p̊averkar mindre

företag att agera p̊a liknande sätt. Initialt söktes s̊a m̊anga företag som möjligt innefattas

i undersökningen. Inom vissa branscher var dock användandet av GRI-ramverket l̊agt. För
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att f̊a god jämförbarhet valdes lika m̊anga företag fr̊an varje bransch. Detta resulterade

i att varje bransch representeras av tio företag. Generellt anses att fler fall bör studeras,

exempelvis hävdar Nyberg (2000, s.127) att runt 15 fall behövs för att kunna göra ordentliga

statistiska beräkningar och jämförelser. Detta vägs i viss m̊an upp av att ändam̊alsenligt

urval med höginformativa fall tillämpas.

4 Resultat baserat p̊a insamlad data

Resultatet bygger p̊a kvantifiering av 50 h̊allbarhetsredovisningar fördelat p̊a lika m̊anga

företag. Dessa företag är de mest omsatta i norden och h̊allbarhetsredovisningarna tillhan-

dah̊alls separat eller i årsredovisningar, direkt p̊a respektive företags hemsida. Gemensamt

för samtliga granskade rapporter är att de använder sig av GRI-ramverket, vilket möjliggör

en jämförande studie.

Sammanställningen av datamängden delas upp p̊a respektive indikatorkategori. För

varje företag noteras rapporteringen av respektive indikator. Företagen med tillhörande

indikatorresultat sammanställs sedan branschvis. Sammanställningen görs p̊a flera sätt för

att utröna skillnader i rapportering mellan branscher. Först summeras samtliga indikato-

rer för respektive bransch fördelat p̊a kategori. Detta möjliggör beräkning av hur m̊anga

procent av den maximala rapporteringen som skett inom kategorin, vilket åsk̊adliggör i

vilken utsträckning respektive bransch redovisar kategorierna i fr̊aga. Vidare beräknas den

branschspecifika fördelningen av indikatorkategorierna utan hänsyn till maximal möjlig

rapportering. Detta visar d̊a hur det som faktiskt har rapporterats fördelar sig inom bran-

scherna. Slutligen ligger fokus p̊a de specifika kategorierna där dess resultat sammanställs

tillsammans för samtliga branscher. Detta ger en tydlig bild av hur kategorin skiljer sig

mellan branscherna.

För att illustrera resultaten kommer en envariabelsanalys (eng: univariate analysis) ge-

nomföras. Detta innebär att olika former av stapel- och cirkeldiagram används d̊a dessa ger

en tydlig översikt och är lätta att först̊a. För att sedan avgöra om skillnader mellan bran-

scher och indikatorkategorier är statistiskt verifierbara genomförs signifikanstest. Metoden

som används är ett s̊a kallat t-test där tv̊a datamängder jämförs för att se i vilken grad de

korrelerar. Uppvisar mängderna en 95% signifikansgrad antas skillnaderna vara betydande

(Bryman och Bell, 2011).
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4.1 CSR genom h̊allbarhetsredovisning

Tanken med att redovisa och p̊a s̊a sätt kommunicera arbete relaterat till socialt och mil-

jörelaterat ansvar har funnits under en längre tid. Det är dock först p̊a senare tid som

begreppet h̊allbarhetsredovisningar etablerat sig som standard. Detta d̊a intresset för h̊all-

barhet, miljö och sociala fr̊agor intensifierats och krav p̊a transparens ställs av allt fr̊an

ägare till media (Ljungdahl, 2008). Vidare är det sedan år 2008 krav p̊a samtliga svenska

företag med statligt ägande att arbeta med denna typ av redovisningar, där tre s̊adana

företag3 ing̊ar i studien (Regeringskansliet, 2007). H̊allbarhetsredovisningen har sin grund

i teorin om ”Triple bottom line” (3BL) vilken fortsätter att utvecklas. Enligt 3BL borde

en organisations prestationer mätas utifr̊an flertalet aspekter. Den traditionella finansiella

aspekten m̊aste kompletteras med en social och en miljöaspekt för att bättre spegla or-

ganisationen i förh̊allande till omgivningen. Syftet med att även dessa aspekter m̊aste tas

i beaktning motsvarar de för CSR nämnda utg̊angspunkterna där en organisation omöj-

ligt kan skapa en l̊angsiktig lönsamhet utan att tillgodose intressenters krav och önskem̊al

(Moneva m.fl., 2004). Gemensamt för m̊anga större organisationer är att de utformar sina

h̊allbarhetsredovisningar enligt ett ramverk utvecklat av den nätverksbaserade organisatio-

nen Global Reporting Initiative (GRI).

4.1.1 Global reporting initiative (GRI) - ramverk för h̊allbarhetsredovisning

Under år 1997 lade organisationen CERES, en icke vinstdrivande organisation inom h̊allbar-

hetsomr̊adet som arbetar aktivt med fr̊agor om klimatförändringar och vattenförsörjning,

grunden till det som skulle bli den internationella nätverksorganisationen GRI. Initiativet

togs s̊aledes i USA och de första rekommendationerna för h̊allbarhetsredovisning släpp-

tes år 2000. Vid denna tid verkade GRI fortfarande som en del av CERES men bröt sig

under år 2001 loss och expanderade snabbt. De följande åren bestod till största del av

grundlig forskning och utveckling av kommande ramverk, vilka släpps kontinuerligt. Senas-

te versionen av ramverket (G3.1) släpptes under år 2010 och implementeras av tusentals

organisationer över hela världen (GRI 2, 2007; GRI 1, 2011).

Generellt syftar ramverket till att främja h̊allbar utveckling, i betydelsen att möta nuti-

da behov utan att kompromissa om möjligheterna att möta framtida krav. För att h̊allbar

utveckling skall r̊ada m̊aste nya tankeg̊angar och vägval övervägas. Dessa underlättas av

3TeliaSonera, Nordea och Svenska Skeppshypotekskassan
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transparens som dessutom skapar effektiva relationer med viktiga intressenter. Ramverket

är allts̊a tänkt att uppfylla ett behov av tydlig och effektiv kommunikation, applicerbar p̊a

organisationer av varierande storlek och slag (GRI 1, 2011).

4.2 CSR inom respektive bransch

Figur 1: Respektive branschs totala rapportering i en jämförelse.

Varje branschs totala redovisning åsk̊adliggörs i figur 1 där samtliga indikatorer inom

respektive bransch har adderats utifr̊an tidigare beskriven kvantifiering. Siffrorna i dia-

grammet anger medelvärdet av rapporteringspoäng som uppn̊atts av företag i branschen.

Det visar sig att industribranschen redovisar mest med en genomsnittlig rapporteringspo-

äng p̊a 77. Ungefär lika mycket redovisas inom r̊avaru- och IT/telekombranschen. Detta i

kontrast mot dagligvarubranschen som har en genomsnittlig rapportering p̊a 58 och finans-

branshen, där motsvarande siffra är 50.
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(a) Indikatorfördelning Industri. (b) Indikatorfördelning IT/Telekom.

(c) Indikatorfördelning Finans. (d) Indikatorfördelning Dagligvaror.

(e) Indikatorfördelning R̊avaror.

Figur 2: Fördelning inom respektive bransch med avseende p̊a total möjlig rapportering av
varje indikatorkategori.

Resultaten av undersökningen uppdelat p̊a respektive bransch redovisas i figur 2. Där

belyses hur stor andel av den maximala rapporteringen som redovisats inom varje kategori.

Detta är allts̊a ett normerat värde för att öka jämförbarheten branscherna emellan.

För industribranschen ses en allmänt hög rapportering. Tv̊a kategorier sticker ut över

50%, nämligen miljöp̊averkan och anställningsförh̊allanden och anställningsvillkor. Endast
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en kategori redovisas i en utsträckning omfattande mindre än 40%. Detta är produktansvar

med en rapporteringsgrad p̊a 32%.

Liksom industribranschen har även IT/telekombranschen en stor rapportering generellt

sett. Här är tre kategorier, ekonomisk p̊averkan, anställningsförh̊allanden och anställnings-

villkor samt organisationens roll i samhället, rapporterade till mer än 50%. Denna bransch

rapporterar samtliga kategorier till minst en grad av 40% av maximal rapportering.

Finansbranschen utmärker sig med en relativt l̊ag grad av rapportering. Fyra av sex

kategorier har en rapporteringsgrad p̊a mindre än 30%. Särskilt l̊ag är kategorin produk-

tansvar, som endast rapporteras till 17%. Kategorierna ekonomisk p̊averkan och anställ-

ningsförh̊allanden och anställningsvillkor, däremot, har b̊ada en rapporteringsgrad p̊a över

40%.

En förh̊allandevis jämn rapporteringsgrad kan märkas d̊a dagligvarubranschen granskas.

Graden av rapportering är över lag ganska l̊ag, bara kategorierna ekonomisk p̊averkan och

anställningsförh̊allanden och anställningsvillkor redovisas till mer än 40%. Dock återfinns

ingen kategori med en rapporteringsgard p̊a under 30%.

Slutligen ger r̊avarubranschen ett intryck av ganska hög rapportering. Detta d̊a kate-

gorierna miljöp̊averkan och organisationens roll i samhället b̊ada är rapporterade till 50%

eller mer. Minst rapporteras kategorin produktansvar, som uppn̊ar en rapporteringsgrad

p̊a endast 33%.

Figur 2 ger även en övergripande bild av vilka branscher som rapporterat CSR-arbete i

allmänhet flitigt. Industri-, IT/telekom- och R̊avarubranschen har fem eller fler indikator-

kategorier som överstiger 40% redovisningsandel, i relation till finans- och dagligvarubran-

schen där endast tv̊a kategorier överstiger 40%.

Den procentuella fördelningen är illustrerad i figur 3. Här syns likheter i fördelningen

av de rapporterade kategorierna. Exempelvis visas p̊a snarlik fördelning inom IT/telekom-

och dagligvarubranschen med relativt jämn fördelning över samtliga indikatorkategorier.

Även industri- och r̊avarubranschen visar stora likheter i fördelning med l̊ag andel produk-

tansvar och liknande fördelning av miljöp̊averkan, mänskliga rättigheter samt ekonomisk
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(a) Indikatorfördelning Industri. (b) Indikatorfördelning IT och Telekom.

(c) Indikatorfördelning Finans. (d) Indikatorfördelning Dagligvaror.

(e) Indikatorfördelning R̊avaror.

Figur 3: Fördelning inom respektive bransch med avseende p̊a branschens totala rapporte-
ring.

p̊averkan. Fördelningen av anställningsförh̊allanden och anställningsvillkor respektive orga-

nisationens roll i samhället tycks dock vara ombytt prioriterade. Detta d̊a r̊avarubranschen

fokuserar mer p̊a anställningsförh̊allanden och anställningsvillkor och industribranschen är

mer inriktad mot organisationens roll i samhället. I gruppen utmärker sig finansbranschen

som väldigt olik de övriga branscherna i sin fördelning. Bland indikatorrapporteringen finns

det störst fördelningsskillnader inom kategorierna ekonomisk p̊averkan (7 procentenheter)
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och anställningsförh̊allanden och anställningsvillkor (7 procentenheter) respektive minst

mellan mänskliga rättigheter (3 procentenheter).

4.3 Branschernas fokus p̊a separata indikatorkategorier

Sammanställningen av skillnaderna mellan de olika branscherna med fokus p̊a varje sepa-

rat indikatorkategori redovisas ytterligare nedan. Även här är redovisningen normerad till

procent av maximal möjlig redovisning.

Figur 4: Jämförelse av rapportering inom kategorin ekonomisk p̊averkan.

Sammanställningen av de nio indikatorerna inom kategorin ekonomisk p̊averkan fördelat

p̊a bransch (figur 4) visar att IT/telekombranschen är den bransch med mest rapporterat i

kategorin. Bland de övriga utmärker sig dagligvarubranschen med lägst rapporteringsgrad

och de övriga snäppet över. Samtliga branscher ligger dock över 40%, vilket endast gäller

för ytterligare en kategori, nämligen kategorin anställningsförh̊allanden och anstllningsvill-

kor.

Figur 5: Jämförelse av rapportering inom kategorin miljöp̊averkan.

23



Peter Björkman
Jonathan Magnusson

Kandidatuppsats
2011-06-03

Vid analysen av kategorin miljöp̊averkan (figur 5) visade det sig att finansbranschen

rapporterar denna kategori i minst utsträckning med en rapporteringsgrad p̊a 28%. Dag-

ligvarubranschen är inte l̊angt därifr̊an. Mest redovisar r̊avarubranschen med 50%, följt av

industri- och it/telekombranschen, b̊ada över 40%.

Figur 6: Jämförelse av rapportering inom kategorin anställningsförh̊allanden och anställ-
ningsvillkor.

Kategorin anställningsförh̊allanden och anställningsvillkor har en genomg̊aende hög rap-

porteringsgrad (figur 6). Tillsammans med kategorin ekonomisk p̊averkan är denna bransch

den enda där samtliga branscher ligger över 40% i rapporteringsgrad. Industribranschen

redovisar denna kategori i högst grad p̊a 57% följt av IT/telekombranschen p̊a 53%. Minst

rapporterar dagligvarubranschen med en redovisning p̊a 43%.

Figur 7: Jämförelse av rapportering inom kategorin mänskliga rättigheter.

Resultatet enligt figur 7 är baserat p̊a kategorin mänskliga rättigheter. Återigen är

det finansbranschen, p̊a 28% , som rapporterar i minst utsträckning inom kategorin där
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industri- och r̊avarubranschen toppar p̊a 48% respektive 43%. Dagligvarubranschen har en

l̊ag rapporteringsgrad, n̊agot högre än finansbranschen, medan IT/telekombranschen ligger

n̊agot bakom de ledande branscherna.

Figur 8: Jämförelse av rapportering inom kategorin organisationens roll i samhället.

Kategorin organisationens roll i samhället redovisas (figur 8) i störst utsträckning inom

r̊avarubranschen (56%) som tillsammans med IT/telekombranschen (52%) sticker ut jäm-

fört med övriga branscher. Industri-, dagligvaru- och finansbranschen redovisar 44%, 36%

respektive 27%.

Figur 9: Jämförelse av rapportering inom kategorin produktansvar.

Slutligen visar figur 9 att produktansvaret som kategori är den minst redovisade totalt

sett. Endast en bransch har en rapporteringsgrad över 40%, IT/telekombranschen p̊a 44%.

Industri-, dagligvaru- och r̊avarubranschen ligger samlade kring 30% och finansbranschen

är återigen i botten med en rapporteringsgrad p̊a endast 17%.
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Tabell 1: Urval av intressanta t-tester. Förkortningar i enlighet med GRI-ramverket. Vari-
abel 1 och variabel 2 motsvarar den aktuella jämförelsen.

26



Peter Björkman
Jonathan Magnusson

Kandidatuppsats
2011-06-03

4.4 Statistiskt säkerställande av utfallet

För att ge resultatet större statistisk vikt har en rad signifikanstest utförts. Mer speci-

fikt rör det sig om t-test med avseende p̊a medelvärde. Med hjälp av den typen av tes-

ter jämförs branschers rapportering totalt, per kategori samt per bransch. Jämförelserna

sker mellan tv̊a branscher åt g̊angen. Intressanta testresultat redovisas i tabell 1. Där

märks t.ex. att finansbranschen rapporterar signifikant mindre än industri-, IT/telekom-

och r̊avarubranschen, d̊a total rapportering jämförs. Inom kategorin produktansvar ses en

statistisk signignifikant skillnad mellan finansbranschen och IT/telekom- samt dagligva-

rubranschen. Finansbranschen utmärker sig ocks̊a vad gäller organisationens roll i sam-

hället, där den redovisar signifikant mindre än r̊avarubranschen. När det kommer till att

jämföra rapportering av kategorier för en enskild bransch återfinns ocks̊a en del intres-

santa skillnader. Produktansvar prioriteras signifikant mindre än kategorierna ekonomisk

p̊averkan, miljöp̊averkan och anställningsförh̊allanden och anställningsvillkor av industri-

branschen. B̊ade IT/telekom- och dagligvarubranschen rapporterar mänskliga rättigheter i

relativt liten omfattning, d̊a signifikant skillnad kan ses jämfört med ekonomisk p̊averkan

för IT/telekombranschen och jämfört med anställningsförh̊allanden och anställningsvillkor

för dagligvarubranschen. Inom finansbranschen finns tydligt fokus p̊a kategorierna ekono-

misk p̊averkan och anställningsförh̊allanden och anställningsvillkor. Statistisk signifikant

skillnad f̊as vid jämförelse av anställningsförh̊allanden och anställningsvillkor med alla

övriga kategorier utom ekonomisk p̊averkan. För ekonomisk p̊averkan är denna kategori

signifikant mer rapporterad än miljöp̊averkan och produktansvar. Slutligen är produkt-

p̊averkan l̊agt prioriterad i r̊avarubranschens rapportering. Denna kategori är signifikant

mindre rapporterad än anställningsförh̊allanden och anställningsvillkor samt organisatio-

nens roll i samhället. Vidare kan samma skillnader visas om rapporteringen av kategorin

miljöp̊averkan undersöks separat. Det fullständiga resultatet redovisas i bilaga 3. Ur detta

kan övriga P-värden beräknas.

4.5 Företag som skiljer sig fr̊an mängden

Det ska ocks̊a nämnas att resultatet i viss m̊an kan ha p̊averkats av extrema företag. Dessa

är företag vars rapportering sticker ut jämfört med andra i branschen. De tv̊a företag som

i störst utsträckning visar detta beteende är Danisco och Ericsson.
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Danisco är ett danskt bolag som tidigare främst gjort sig kända som sockertillverkare.

Sockerverksamheten har sedermera s̊alts och nu ägnar man sig åt tillverkning av matingre-

dienser, enzymer och antioxidanter. Jämfört med övriga aktörer i branschen rapporterar de

mer utförligt (Danisco, 2011). Det svenska företaget Ericsson tillhandah̊aller och utvecklar

utrustning för telekommunikation. Liksom Danisco är Ericsson ett mycket stort företag, det

utan tvekan största bolag, i omsättning, inom telekombranschen p̊a de nordiska börserna.

Närmast konkurrent är Nokia, vars omsättning inte ens uppg̊ar till en tiondel av Ericssons

(Ericsson, 2011).

5 Analytisk tolkning av likheter och skillnader

5.1 Sammanlagd redovisning av CSR

Resultatet visade att industri-, IT/telekom- och r̊avarubranschen redovisar CSR-arbetet

i ungefär samma utsträckning. Dagligvarubranschen redovisar p̊a en betydligt lägre niv̊a,

dock mer än finansbranschen som redovisar i lägst utsträckning. Detta tyder p̊a en skillnad

i hur CSR prioriteras mellan branscherna. Här har dock samtliga indikatorer, oberoende av

kategori, givits samma inflytande. D̊a kategorin miljöp̊averkan ensamt inneh̊aller 30 indika-

torer och övriga tillsammans endast summeras till 49 st. kommer miljöp̊averkan ha ett stort

inflytande p̊a resultatet. Skillnaden p̊a total rapportering mellan finansbranschen och de

tre i toppen är signifikant och visar p̊a en reell skillnad. Enligt Douglas m.fl. (2004) verkar

finansiella bolag främst influeras av krav ställda av lagstiftning och ägarangelägenheter.

Förklaringen kan ligga i att finansbranschen inte har direkta produkter eller leverantörer

och därför inte upplever samma breda institutionella tryck som övriga branscher. Detta

bekräftar Podnars och Jancics (2006) diskussion om att de intressentgrupper som inte di-

rekt p̊averkas av verksamheten nedprioriteras.

Ingen statistisk signifikans r̊ader mellan totalrapporteringen av industri-, IT/telekom-

, dagligvaru- samt r̊avarubranschen. Dagligvarubranschen har dock en tendens till lägre

total rapportering. DiMaggio och Powell (1893) visade redan p̊a 1980-talet att tankesätt

liknande CSR sprider sig i en takt som är beroende av i vilken utsträckning branschkollegor

tidigare anammat synsättet och vilket anseende dessa har. Med detta i åtanke kan skillna-

derna förklaras med att industri-, IT/telekom- och r̊avarubranschen uppvisar ett normativt

beteende vilket saknas inom övriga branscher.
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5.2 Fördelning av indikatorkategorier per bransch

En granskning av fördelningarna för respektive bransch avslöjar b̊ade likheter och skillnader

dem emellan. Resultatet visar att fördelning av rapporteringen mellan de olika kategorier-

na är i det närmaste identisk för IT/telekom- och dagligvarubranschen. Detta antyder att

dessa branscher har liknande värderingar när det kommer till vilka intressenter som har

en direkt p̊averkan p̊a verksamheten. En s̊adan slutsats är i linje med de resultat som har

uppn̊atts av Sweeney och Coughlan (2008) där de etablerar att b̊ada branscherna anser att

konsumenter och anställda är viktiga intressenter. Dessa intressentgrupper kan kopplas till

kategorierna produktp̊averkan respektive anställningsförh̊allanden och anställningsvillkor.

I denna studie uppvisar dock ingen av de b̊ada branscherna statistisk signifikans i fr̊aga om

produktp̊averkan. Istället antyder resultatet att IT/telekombranschen har fokus p̊a ägarna

d̊a ekonomisk p̊averkan är kategorin som rapporteras i högst utsträckning och uppvisar

statistisk signifikans med kategorin mänskliga rättigheter. Dagligvarubranschen uppvisar

istället signifikans mellan anställningsförh̊allanden och anställningsvillkor och mänskliga

rättigheter, vilket i enlighet med Sweeney och Coughlan (2008) tyder p̊a en fokusering

p̊a de anställda. Resultaten inom dessa branscherna är dock statistiskt svaga d̊a de högst

rapporterade kategorierna har ungefär samma rapporteringsgrad.

Industri- och r̊avarubranschen uppvisar även de stora likheter i fr̊aga om rapporterings-

fördelningen inom branscherna. Dock syns en skillnad i prioriteringarna ang̊aende kategorin

organisationens roll i samhället där r̊avarubranschen visar ett större intresse. Det omvända

gäller för indikatorer relaterade till kategorin anställningsförh̊allanden och anställningsvill-

kor, där industribranschens arbete är mer prominent. Förklaringen kan ligga i skillnader

i det institutionella trycket där industribranschen drivs i sitt CSR-arbete av rättigheter

kopplat till intressentgruppen anställda. Detta visas genom en signifikant skillnad mel-

lan anställningsförh̊allanden och anställningsvillkor och produktansvar. Branschen lägger

allts̊a mer tyngd p̊a de anställda än produkterna vilket tyder p̊a att de anställda har en

tydligare direkt p̊averkan p̊a branschföretagens prestation. Inom r̊avarubranschen finns en

tydlig signifikans mellan organisationens roll i samhället och produktansvar. Denna skillnad

förklaras med branschens lokala förankring och dess nära koppling till medborgarna, ofta i

mindre orter. Även inom dessa branscher är det dock sv̊art att visa p̊a n̊agon övergripande

statistisk signifikans mellan rapporteringsgraden av de olika kategorierna.
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De tydligaste prioriteringarna kan urskiljas inom finansbranschen som har en ganska

unik fördelning jämfört med övriga branscher. Deras största fokus ligger p̊a ekonomisk p̊a-

verkan respektive anställningsförh̊allanden och anställningsvillkor. Anställningsförh̊allan-

den och anställningsvillkor uppvisar statistisk signifikant skillnad, vad gäller rapportering,

med samtliga övriga kategorier vilket visar p̊a en tydlig fokusering p̊a intressentgruppen

anställda. Ekonomisk p̊averkan visar även den statistiskt signifikant skillnad, här jämfört

med miljöp̊averkan och produktansvar. Detta resultat stämmer delvis överens med Douglas

m.fl. (2004) resonemang om att finansbranschens rapportering av CSR framför allt riktar

sig till organisationens aktieägare. Vad gäller det fokus p̊a anställningsvillkor som resul-

tatet visar p̊a är det överensstämmande med implikationerna av Sweeneys och Coughlans

(2008) studie. Där framg̊ar att en primär intressent för finansbranschen är deras anställda.

De är s̊aledes benägna att utföra CSR-arbete i syfte att tillfredställa de anställda, i linje

med intressentteori.

Sammanfattningsvis visar studien att fördelningen inom varje bransch uppvisar skillna-

der men att dessa ofta är sv̊ara att säkerställa. Enligt Knoxs m.fl. (2005) definierar företag

tydligt primära intressenter. Detta bekräftas dock endast av finansbranschen med fokus p̊a

anställda och ägare. Inom övriga branscher finns det endast antydningar till fokusering av

rapporteringen. Istället visar resultaten p̊a att företagen inom dessa branscher utvecklar

relationer med en stor grupp intressenter parallellt. Om dessa ses som sekundära intressen-

ter uppvisar allts̊a resultatet ingen tydlig rangordning dem emellan i enlighet med Knox

m.fl. (2005). Undantaget är produktansvaret som inom industri- och r̊avarubranschen upp-

visar fastställda skillnader gentemot flertalet övriga indikatorkategorier och i förlängningen

intressentgrupper.

5.3 Jämförande av rapportering per indikatorkategori

Stora likheter mellan branscherna kan ses d̊a fördelningen för ekonomisk p̊averkan stude-

ras. Skillnaderna mellan branscherna är marginella och uppvisar ingen statistisk signifikans.

Utifr̊an intressentteorin kan detta förklaras med att alla organisationer, oavsett bransch,

har ett visst beroendeförh̊allande till sina ägare. Ägare f̊ar ses som den primära intressent-

gruppen inom kategorin och har mest att vinna eller förlora p̊a ekonomiska förändring-

ar. Samtliga branscher är i behov av investerare som enligt Knox m.fl. (2005) favoriserar

företag som uppvisar ansvarstagande, där de ekonomiska aspekterna fungerar som bas.

Anledningen till den jämna fördelningen kan även förklaras institutionellt med Campbells
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(2007) argumentation om lagar och förordningar som förutsättningar för CSR-arbete. D̊a

ekonomiska faktorer länge har rapporterats i form av årsredovisningar, och flertalet h̊all-

barhetsrapporter refererar till dessa inom detta omr̊ade, kan kategorin ses om väletablerad.

Företags årsredovisningar är dessutom snarlika och följer samma mönster. Detta tyder p̊a

att lagar och förordningar relaterade till ekonomi p̊averkar samtliga branscher p̊a samma

sätt och därför rapporteras dessa i lika hög utsträckning.

När det kommer till kategorin miljöp̊averkan uppvisar resultatet större skillnader. Här

finns en signifikant skillnad mellan finansbranschen och de tre branscherna industri, IT/telekom

samt r̊avaror. Intressentkopplingen kan göras till inflytandet miljöorganisationer har p̊a

branscherna. Med stor andel egen resurskrävande produktion m̊aste de tre stora bran-

scherna inom omr̊adet p̊avisa förbättringar för att p̊a s̊a sätt legitimera verksamheten.

Finansbranschens verksamhet skiljer sig fr̊an övriga branscher d̊a de saknar n̊agon form av

större tillverkning med tillhörande transport och har s̊aledes mindre att rapportera. Ur det

institutionella perspektivet kan skillnaderna förklaras genom Campbells (2007) diskussion

om självreglering inom branscherna och normativt beteende. Med den senaste årens foku-

sering p̊a klimatförändringar har det blivit n̊agot av en norm i samhället att ta ansvar för

miljön. De branscher som kan förbättra sig mest vill därför framh̊alla detta.

Kategorin anställningsförh̊allanden och anställningsvillkor uppvisar stora likheter med

kategorin ekonomisk p̊averkan. Även här är fördelningen jämn och uppvisar ingen statis-

tiskt signifikant skillnad. Redovisningsgraden är dock genomg̊aende hög vilket tyder p̊a

att kategorin är viktig för samtliga branscher. Detta förklaras av ett direkt beroende in-

om samtliga branscher av intressentgruppen anställda. I enlighet med Knox m.fl. (2005)

kommer potentiella medarbetare i högre grad attraheras av företag som uppvisar ansvar

generellt och s̊adant som p̊averkar dem själva i synnerhet. Branscher med bristfällig rappor-

tering inom omr̊adet riskerar s̊aledes en kompetensbrist. Institutionellt ligger förklaringen

inom de nordiska väletablerade anställningsavtalen och regleringarna som p̊averkar bran-

scherna i liknande omfattning.

Desto större skillnader uppvisas inom kategorin mänskliga rättigheter. Fördelningen

liknar till stor del den för miljöp̊averkan men skillnaderna är inte statistiskt signifikanta.

Detta kan tyda p̊a att skillnaderna endast är slumpmässiga och att samtliga branscher upp-

lever samma institutionella tryck i form av lagar och förordningar. Om en mer omfattande
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studie bekräftar skillnaderna som tycks förekomma kan detta bero p̊a att intressentgrup-

per s̊asom människorättsorganisationer fokuserar i större utsträckning p̊a exportintensiva

branscher. Mänskliga rättigheter tas för givet p̊a den nordiska marknaden men respekteras

dessa inte p̊a det internationella planet finns mycket att förlora.

Organisationens roll i samhället bygger p̊a den verksamhet som företaget i fr̊aga ge-

nomför till gagn för den lokala orten. I Norden har s̊aledes kommuner och landsting stort

inflytande som intressentgrupp men även medborgarna i stort. R̊avarubranschen sticker

ut med högst rapporteringsgrad inom omr̊adet. Detta förväntas bero p̊a branschens stora

lokala p̊averkan där hela samhällen kan vara uppbyggda runt företaget. Exempelvis bär

LKAB Kirunas näringsliv och tar stort ansvar i samarbete med kommunen d̊a förändring-

ar i gruvdriften m̊aste till (LKAB, 2011).

Kategorin produktansvar visar ett särskilt mönster. Här rapporterar dagligvarubran-

schen mer än de flesta branscher, trots att de totalt sett brukar ligga i underkant vad

gäller redovisning av CSR-arbete. Detta resultat bekräftar konsekvenserna av Sweeney och

Coughlans (2008) studie, där en primär intressent för dagligvarubranschen är kunder. Fi-

nansbranschen redovisar mycket lite inom denna kategori. Även de har kunder som primär

intressent enligt Sweeney och Coughlans (2008). Dock tillhandah̊aller inte finansbranschen

n̊agon fysisk produkt i egentlig mening, vilken kan var en orsak till att de inte redovisar

mycket i den kategorin.

6 Slutsater och det vidare perspektivet

Denna studie har undersökt hur inriktningen p̊a CSR-rapporteringen skiljer sig mellan

branscher baserat p̊a GRI-ramverket. Vidare har det granskats hur dessa skillnader kan

kopplas till det inflytande olika intressenter har i olika branscher samt hur branschens in-

stitutionella omgivning kan ha p̊averkat utfallet. Efter studien visades att skillnader kan

skönjas mellan branscherna. Typiskt visades att finansbranschens rapporterande höll en

relativt l̊ag niv̊a medan industri-, r̊avaru- och IT/telekombranschen höll en betydligt högre

niv̊a. Detta tyder p̊a ett bredare och h̊ardare tryck av intressentgrupper inom dessa tre

branscher. Förklaringen kan även ligga i att CSR begreppet är mer etablerat här vilket d̊a

ger en hävst̊angseffekt. Detta d̊a förändringen i antalet företag som tagit till sig konceptet

är proportionellt mot hur m̊anga företag som redan implementerat konceptet, samt deras
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anseende. Det motsatta skulle kunna gälla för finansbranschen, där CSR kanske inte f̊att

samma normativa genomslag. När det gäller fördelningen utmärker sig återigen finansbran-

schen med starkt fokus p̊a endast tv̊a kategorier. I övrigt har IT/telekom- och dagligva-

rubranschen liknande fördelning, vilket även industri- och r̊avarubranschen har. Många av

skillnaderna kan förklaras med varierande intressentfokus, som i fallet d̊a r̊avarubranschen

har en stor p̊averkan p̊a det lokala samhället och därför bär ett ansvar gentemot det-

ta. Flertalet skillnader, och likheter, kan ocks̊a relateras till den institutionella omgivning

branscherna befinner sig i, s̊asom i fallet anställningsförh̊allanden och anställningsvillkor

där lagstiftning har en stark tradition p̊a den nordiska arbetsmarknaden.

Det synsätt p̊a intressenter som stor faktor i bestämmandet av CSR-rapporteringens

inriktning bekräftas till viss del av studien. De olika branscherna uppvisar varierande fokus

p̊a olika intressentgrupper vilket förklaras med branschens särart. Vidare kan skillnader

även förklaras utifr̊an den institutionella teorin. Ofta kan h̊allbarhetsredovisningarnas in-

neh̊all relateras till branschspecifika betingelser i den institutionella omgivningen. S̊aledes

har b̊ade intressentteori och institutionell teori förklaringsvärde här.

Över lag har sv̊arigheter med att p̊avisa statistiskt signifikanta skillnader mellan in-

dikatorkategorier och mellan branscher uppvisats. I vissa fall har det g̊att bra och det är

dessa resultat som studien har lagt störst vikt vid under analysen. För att komma till

rätta med dessa problem bör vidare forskning inom ämnet använda sig av ett större urval.

Detta blir dock sv̊art p̊a den nordiska marknaden varför andra marknader kan tänkas ing̊a

samt omfatta samtliga tillgängliga branscher. Dessutom sprider sig GRI-ramverket mer och

mer och därför kan en jämförande studie över tid ge intressanta resultat om hur rappor-

teringen förändrats. Sammantaget skulle de nämnda mer omfattande studierna bekräfta

tendenserna till skillnader, alternativt avsl̊a teorierna kring förekomsten av starka intres-

sentprioriteringar. Ett s̊adant resultat kan vara till nytta för först̊aelsen av CSR begreppet

i stort och mer praktiskt för att förutse krav p̊a det egna företaget eller vilka förväntningar

intressenter borde ha.
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Ahrne, G. och Boström, M. 2004. ”Pendelrörelser mellan frivillighet ochtv̊ang” i Boström,

G., Forsell, A., Jacobsson, K. och Tamm Hallström, K. (red), Den organiserade frivillighe-

ten. Upplaga 1:1. Malmö: Liber.
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Bilaga 1 - GRI:s resultatindikatorer
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Bilaga 2 - Gradering av rapportering, exempel

(a) Full rapportering av LA1 i GRI-indexet för Yara.(b) Delvis rapportering av LA1 i GRI-indexet för Aar-
husKarlshamn.

(c) Full rapportering av LA1 för Yara. (d) Delvis rapportering av LA1 för AarhusKarls-
hamn.

Figur 10: Exempel p̊a hur rapporteringen av LA1 kan se ut i en h̊allbarhetsredovisning.

Indikatorn LA1 är definierad som ”total personalstyrka uppdelad p̊a anställningsform,

anställningsvillkor och region”. Den tydliga skillnaden är att AarhusKarlshamn inte visar

region och därför endast uppn̊ar delvis rapporteringsgrad.
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(a) Full rapportering av SO1 i GRI-indexet för Teli-
aSonera.

(b) Delvis rapportering av SO1 i GRI-indexet för Ou-
tokumpu.

(c) Full rapportering av SO1 för TeliaSonera. (d) Delvis rapportering av SO1 för Outokumpu.

Figur 11: Exempel p̊a hur rapporteringen av SO1 kan se ut i en h̊allbarhetsredovisning.

Indikatorn SO1 är definierad som ”typ, omfattning och ändam̊alsenlighet av det pro-

gram och rutiner som utvärderar och styr verksamhetens p̊averkan p̊a samhällen, inklusive

inträde, verksamhet och utträde”. Outokumpu redovisar endast övergripande inom omr̊adet

medans TeliaSonera redovisar samhällsgynnande program mer detaljerat.
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(a) Full rapportering av EN22 i GRI-indexet för DnB
Nor.

(b) Delvis rapportering av EN22 i GRI-indexet för
Carlsberg.

(c) Full rapportering av EN22 för DnB Nor. (d) Delvis rapportering av EN22 för Carlsberg.

Figur 12: Exempel p̊a hur rapporteringen av EN22 kan se ut i en h̊allbarhetsredovisning.

Indikatorn EN22 är definierad som ”totalt antal och volym av väsentligt spill”. Carlsberg

redovisar inte vilken typ av avfall de hanterar utan endast vad de gör med det, därför blir

rapporteringsgraden delvis.

49



Peter Björkman
Jonathan Magnusson

Kandidatuppsats
2011-06-03

Bilaga 3 - Insamlad data

Tilläggsindikatorer är gr̊amarkerade, övriga är kärnindikatorer.
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