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Sammanfattning 

Corporate Social Responsibility (CSR), företags sociala ansvar, har blivit ett allt mer 

omdiskuterat ämne sedan 1990-talets början. Denna uppsats visar på att 

kommunikation av CSR är någonting som även så kallade oetiska företag har 

engagerat sig inom.     

   Syftet med studien är att studera i vilken utsträckning företag som klassificerats som 

“oetiska” kommunicerar kring CSR i redovisning. Uppsatsen finner stöd i tidigare 

forsknings beprövade ansatser och undersökningsmetoder men differentierar sig 

genom valet av undersökningsområde. 

   Års- alternativt hållbarhetsredovisningar från samtliga 51 företag listade i Sjunde 

AP-fondens sammanställning av ”exkluderade företag år 2010” har studerats. 

Exkluderade företag är sådana som inte lever upp till grundläggande internationella 

överenskommelser och konventioner. Textanalys har använts där förekomsten av 

undersökningsbegrepp relaterade till CSR har räknats i redovisning. Studien kommer 

fram till att de undersökta företagen dels i hög grad presenterar 

hållbarhetsredovisningar och dels använder sig av begrepp som är centrala för CSR 

med stark förankring i tidigare forskning (Ernst & Ernst, 1978; Ingram, 1978; Gray et 

al., 1995; Hackston & Milne, 1996).  

    Utformningen av den empiriska undersökningen har gjort det möjligt att urskilja i 

vilken utsträckning olika områden av CSR förekommer i företagens redovisning. 

Undersökningen belyser även branschmässiga skillnader utifrån företagens 

huvudsakliga verksamhetsområde. Resultaten har med hjälp av Carrolls 

moralpyramid samt teorier inom legitimitet vidare nyanserat bilden av de så kallade 

oetiska företagens kommunikation av CSR i redovisning.  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenterar vi en bakgrund till vår uppsats, följt av en 

problemdiskussion som leder fram till denna uppsats ansats och syfte. Slutligen 

presenteras även uppsatsens avgränsningar. 
 

1.1 Vad är ett så kallat oetiskt företag? 

“Långvarig och allvarlig miljöförstöring”, “Involvering i personminor och 

klustervapen”, “Kränkning av mänskliga rättigheter i Västsahara” och “Allvarliga 

missförhållanden vid gummiplantage i Liberia”. Detta är exempel på anklagelser som 

riktats mot 52 företag som brutit mot internationella överenskommelser som bland 

annat Sverige har skrivit under (AP7, 2011). 

    Under 1990-talet höjdes kritiska röster mot företag som i sin verksamhet bland 

annat brutit mot grundläggande mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Detta 

resulterade i att intressenter som exempelvis stater, konsumenter och media i högre 

grad ställde krav på ökat socialt ansvarstagande. Företag förväntades i större 

utsträckning utöva socialt ansvar och arbetet med ”Corporate social responsibility” 

blev en mer naturlig del av ett företags verksamhet (Grafström et al., 2008, s. 34-36).   

    Trots ett ökat fokus på ansvarsfull verksamhet existerar idag företag som inte lever 

upp till internationella överenskommelser och pekas ut som “oetiska” av till exempel 

intresseorganisationer och större investerare. Den statliga fonden Sjunde AP-fonden 

har i uppdrag att investera svenska medborgares pensionsmedel enligt en aktieindex-

strategi men endast i företag som uppfyller kraven i de internationella konventioner 

som Sverige undertecknat (AP7, 2011). För att ett företag ska klassificeras som 

“oetiskt” och placeras på den “svarta listan” av den Sjunde AP-fonden krävs 

verifierbara bevis på att världsomspännande konventioner inte efterföljs (Florén, 

2011; Bagge & Bergsten, 2009). Det finns med andra ord grund för påståenden om att 

de företag som finns med på Sjunde AP-fondens lista bedriver en verksamhet som 

inte är legitim i tongivande aktörers ögon. Den statliga fonden publicerar årligen i sin 

årsredovisning en lista med exkluderade bolag som fonden tar avstånd från på grund 

av att dessa företag konstaterats uppvisa allvarliga brister vad gäller mänskliga 

rättigheter, vissa typer av vapenproduktion, miljöförstöring och arbetsrätt (Florén, 

2011). Sjunde AP-fonden får direktiv från den svenska regeringen vilka ursprungligen 

härstammar från FN-organet “Global compact”s tio principer, som formades av 

dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan i samband med “World Economic Forum" 
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i Davos 1999 (Regeringskansliet, 2008). AP-fonden, (AP7, 2011), uppger även att de 

tar ställning till följande kriterier vid övervägande om exkludering: 

• domstol avkunnat en dom 

• offentlig övervakare av internationell konvention publicerat dokument med 

hänvisning till företaget 

• företagsledningen erkänt brott 

• företag som bedöms delta i utveckling och produktion av kärnvapen 

1.2 CSR - en fråga för alla? 

Ett exempel på ett företag som har blivit utsatt för stort medieuppbåd är energi- och 

oljeföretaget Shell. Företaget fick kritik gällande sitt tillvägagångssätt vid 

avvecklingen av oljeplattformen Brent Spar (Schoon, Crawshaw, 1995). Som en 

konsekvens av kritiken påbörjade företaget 1996 ett arbete för att förändra sina 

affärsprocesser och stödja mänskliga rättigheter (Grafström et al., 2008 s. 44). 

    Tidigare forskning kring kommunikationen av CSR visar dock på att så kallade 

oetiska företags satsningar inom CSR även har resulterat i skarp kritik (Grafström et 

al., 2008, s. 135-136). Tobaksföretaget “British America Tobacco” fick utstå hård 

kritik från brittiska tidningar i samband med att de sponsrade “The International 

Centre for Corporate Social Responsibility” vid Nottingham University. Tidningen 

“The Guardian” skrev bland annat; “universitetet tar emot tobaksindustrins blodiga 

pengar” (Maguire, 2000). Detta ger en indikation om att så kallade oetiska företags 

kommunikation av CSR riskerar att ses som icke trovärdig. Som Palazzo & Richter 

(2005) hävdar riskerar det istället att ge upphov till negativa effekter på företagets 

anseende. Kommunikation kan inte på egen hand kompensera för vad företaget ägnar 

sig åt i praktiken (Grafström et al., 2008 s. 136).  

    Grafström et al., (2008) betonar även vikten av ett företags kärnverksamhet framför 

kommunikation och citerar Doorley & Garcia, 2007, s. 368: 

“...handling säger mer än ord när företag kommunicerar ansvar. 

Chefer borde avstå från frestelsen att demonstrera företagsansvar 

via pressmeddelanden eller reklam. Företagskommunikation och 

marknadsföring borde stötta, inte driva, företags 

ansvarsprogram.”   
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Detta skulle kunna tala för att så kallade oetiska företags handlingar, eller frånvaron 

av etiska handlingar, förhindrar att företaget ses som ansvarstagande. Detta 

resonemang finner även stöd i tidigare forskning av Ashforth & Gibbs (1990). 

    Extern kommunikation kring ett företags pågående arbete inom CSR har blivit ett 

allt mer permanent inslag i företags års- och hållbarhetsredovisningar (Hond et al., 

(2007) och redovisningens identitetsskapande roll har ökat i betydelse för 

organisationer (Arndt & Bigelow, 2000; Stanton & Stanton, 2002). Års- och 

hållbarhetsredovisningar skapar även förtroende för företag och stärker legitimiteten 

(Preston & Post, 1975).  

    Palazzo & Richter (2005) har dock funnit grund för att kommunikation av CSR inte 

är funktionellt i alla branscher och undersöker en bransch som klassas som “oetisk”, 

tobaksindustrin. Författarna konstaterar i sin sammanfattning att: 

“Key aspects of mainstream CSR theory and practice such as 

corporate philanthropy, stakeholder collaboration, CSR reporting 

and self-regulation are demonstrated to be ineffective or even 

counterproductive in the tobacco industry”                          

(Palazzo & Richter, 2005, s. 387). 
 

    Utifrån ovanstående citat slår Palazzo & Richter (2005) fast att nyckelkoncept inom 

CSR, bland annat rapportering av CSR, är ineffektiva eller till och med kan vara 

kontraproduktiva när det gäller företag i en traditionellt “oetisk” industri, i detta fall 

tobaksindustrin. 
 

1.3 Syfte 

Denna studie finner stöd i tidigare forsknings beprövade ansatser och 

undersökningsmetoder men differentierar sig genom valet av undersökningsområde. 

Studien ger ett empiriskt bidrag kring så kallade oetiska företags CSR-

kommunikation, ett område inom CSR som är relativt outforskat och bidrar på så vis 

till vidare forskning kring kommunikation av CSR i redovisning. 

    Ansats och grundläggande utgångspunkt har stöd i tidigare forskning (Palazzo & 

Richter 2005) som kommer fram till att nyckelkoncept inom CSR, bland annat 

rapportering av CSR, är ineffektiva eller till och med kan vara kontraproduktiva när 

det gäller företag i tobaksindustrin. Samtidigt visar annan tidigare forskning (Deegan 

2006) på att årsredovisningar är viktiga medel för att stärka ett företags legitimitet och 
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att företag redovisar mer hållbarhetsinformation i samband med till exempel 

förtroendekriser. Utifrån Palazzo & Richter’s tidigare studie är det intressant att 

vidare studera i vilken utsträckning så kallade oetiska företag och branscher 

kommunicerar kring olika områden inom CSR i redovisning. Hur skulle företagens 

kommunikation kring samhällsansvar kunna förklaras? 

    Uppsatsen syftar således till att studera i vilken utsträckning så kallade oetiska 

företag använder sig av begrepp som är centrala för CSR i sin års- alternativt 

hållbarhetsredovisning.  
 

1.4 Avgränsning 

Med kommunikation av CSR menas själva förekomsten av centrala begrep inom CSR 

i redovisning, med verifierbar anknytning till tidigare forskning och CSR-kontext. 

Sex ordgrupper med 21 undersökningsbegrepp har studerats. Urval av ordgrupper och 

undersökningsbegrepp beskrivs ytterligare i del 3.2 av metodavsnittet. Sjunde AP-

fondens sammanställning av så kallade oetiska företag används endast som ett 

urvalsverktyg för att finna företag som klassificerats som “oetiska”. 
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2 Teori 
Inledningsvis görs en definition av CSR genom Carrolls moralpyramid. Detta anser vi 

vara nödvändigt för att skapa en större förståelse kring CSR-begreppets innebörd och 

vilka förklaringar som kan tänkas ligga bakom företags kommunikation av CSR. 

Carrolls arbete har tidigare även beskrivits som ett försök att definiera företagsansvar 

(Fredriksson, 2008). 

    Därefter beskrivs perspektiv på CSR inom teorier kring legitimitet i syfte att 

klargöra varför företag väljer att redovisa hållbarhetsinformation. Just teorier inom 

legitimitet har frekvent använts i tidigare forskning kring CSR och redovisning och 

ses ofta som en utgångspunkt för att förklara varför företag väljer att redovisa sitt 

CSR-arbete. Avslutningsvis behandlas tidigare forskning samt teorier inom 

legitimitets betydelse för företags kommunikation i års- och hållbarhetsredovisningar. 

 

2.1 CSR och ansvarstagande 

Archie B. Carrolls (1991) moralpyramid beskriver olika typer av företagsansvar och 

kan ses som en indikation på varför företag ska bedriva CSR-arbete.  

Fyra typer av ansvar beskrivs; ekonomiskt-, rättsligt-, etiskt- och filantropiskt ansvar. 

    Det ekonomiska ansvaret utgör ett företags grundläggande uppgift att tillhandahålla 

konkurrenskraftiga produkter och tjänster till konsumenter och på så vis genera vinst 

till ägarna. Att ett företag tar ekonomiskt ansvar beskrivs som en förutsättning för att 

kunna ta ytterligare ansvar. 

    Ett företag tar rättsligt ansvar genom att följa rådande förordningar och lagar i det 

samhälle verksamheten bedrivs i. Ett företags etiska ansvar innefattar krav, 

förväntningar, normer och intressenters värderingar som i och för sig inte är lagligt 

förpliktigande men att följa dessa anses som ett rättfärdigt beteende av intressenter 

och omgivningen. Gränsen mellan ett företags rättsliga och etiska ansvar kan ibland 

vara otydlig i och med att det etiska ansvaret exempelvis kan driva fram omformandet 

eller stiftandet av nya lagar. Ett ökat rättsligt ansvar som ett resultat av till exempel 

stiftandet av nya lagar kan även bidra till ökad uppmärksamhet och leda till stärkta 

förväntningar på att företag ska ta etiskt ansvar inom närliggande områden för ansvar. 

    Den högsta nivån i moralpyramiden utgörs av det filantropiska ansvaret som 

innefattar frivilligt engagemang inom områden som förbättrar samhället. Skillnaden 

mellan det etiska ansvaret och det filantropiska är att det sistnämnda inte är ett resultat 
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av en etisk eller moralisk förväntning. De fyra dimensionerna är inte oberoende av 

varandra utan påverkas av varandra beroende på vilken grad av ansvar som tas inom 

respektive nivå (Carroll, 1991). 
 

 
Figur 1.0 Moralpyramid för företags samhällsansvar (Carroll, 1991) 

 

2.2 Legitimitetens roll inom företag 

CSR syftar normalt till att legitimera ett företags aktiviteter och öka acceptansen av 

företaget. Bevarandet och skapandet av legitimitet har beskrivits som en av 

huvudanledningarna bakom företags engagemang i CSR (Weaver et al., 1999). 

Suchman förklarar legitimitet som en generaliserad uppfattning eller ett antagande att 

ett företags åtgärder är önskvärda eller lämpliga inom vissa socialt konstruerade 

system. Detta system består bland annat av normer och värderingar (Suchman, 1995). 

Teorier inom legitimitet har beskrivit redovisning som ett kommunikationsverktyg för 

att försäkra sig om att samhälle och intressenter fortsätter att se företaget och dess 

verksamhetsområden som legitima (Tilt, 2010). Ett företags legitimitet skadas 

när sociala värden och normer inte efterföljs, när samhällets förväntningar på ett 

företags beteende inte går ihop med verkligheten (Branco & Rodrigues, 2006a). Detta 

är även något som anförts av Meyer & Rowan (1977) vilka också menar att ett 

företags anpassning till omgivningens förväntningar är en förutsättning för att 

legitimitet ska kunna skapas och upprätthållas. 

    Bansal & Roth (2000) betonar också att legitimitet är en viktig anledning till att ett 

företag arbetar med CSR. Grunden till detta ligger i företagets vilja att överleva och 

hålla sig kvar på marknaden. Vidare menar även Bansal & Roth (2000) att företag 
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som inte anpassar sig efter sin omgivning inte blir accepterade av samhället. Att 

legitimera verksamheten genom att vara miljövänlig kan även vara ett sätt att undvika 

kritik och dålig publicitet (Bansal & Roth 2000). 

    O’Donovan (2002) beskriver att företag har olika strategier beroende på om de vill 

behålla, öka eller reparera legitimitet. Ett proaktivt tillvägagångssätt, att följa med i 

förändringar över tid och anpassa sig till sin omgivning är en förutsättning för att 

behålla legitimitet. När det gäller att öka sin legitimitet måste ett företag dessutom 

snabbt reagera på förändringar. Detta är av särskild vikt om ett företag till exempel 

vill försöka etablera sig på nya marknader. Företag som anses ha hög legitimitet 

förväntas även ligga steget före när det gäller att anpassa sig till värderingar och 

normer. Ett företag som ämnar reparera legitimitet kommer enligt O’Donovan att 

anamma samma strategi som vid ökning av legitimitet med skillnaden att reparation 

av legitimitet i regel är ett resultat av någon form av kriskontext (O’Donovan, 2002). 
 

2.3 Kommunikation i års- och hållbarhetsredovisningar 

Årsredovisningar är identitetsskapande i och med att de formar de intryck och 

uppfattningar läsare får av företaget (Neu et. al. 1998; Tinker & Neimark 1987). Ofta 

syftar de till att skapa förtroende hos läsaren och på så vis ge företaget extern 

legitimitet. I egenskap av formell informationskanal fyller års- och 

hållbarhetsredovisningar också viktig roll i sin funktion att informera och övertyga 

företagets intressenter (Morsing & Schultz, 2006). 

    Företags redovisningar har använts i tidigare forskning kring kommunikation av 

CSR. Jenkins & Yakovleva (2006) har använt sig av års- och hållbarhetsredovisningar 

för att branschspecifikt studera den historiska utvecklingen av gruvföretags CSR-

kommunikation. Idowu & Towler (2004) har även genomfört branschöverskridande 

studier av års- och hållbarhetsredovisningar i Storbritannien och fann att företag i 

högre grad var intresserade av att kommunicera CSR i de fall där de såg framtida 

vinning i att göra det. En dansk studie av Morsing & Schultz (2006), presenterar även 

empiriska resultat som visar på att skandinaviska företags intressenter tenderar att 

föredra att initiativ inom CSR beskrivs i års- och hållbarhetsredovisningar istället för i 

andra kanaler för kommunikation. 

    Betydelsen av legitimitet för redovisningen av CSR i årsredovisningar har även 

studerats av O’Donovan (2002) som utifrån teorier inom legitimitet studerat 

offentliga, australiensiska företag inom gruv-, kemisk- och pappersmassaindustrier. 
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Artikeln ger stöd åt legitimitet som en förklaring till företags vilja att kommunicera 

CSR i års- och hållbarhetsredovisningar. Ashforth & Gibbs (1990) poängterar dock 

att företag som uppfattas ha låg legitimitet granskas mer kritiskt vid försök att öka sin 

legitimitet. 

 
2.4 Sammanfattning av teoretisk bakgrund 

Sammanfattningsvis utgörs det teoretiska ramverket av Carolls moralpyramid i syfte 

att definiera CSR och vidare belysa möjliga förklaringar till kommunikation kring 

samhällsansvar. Teorin har även haft betydelse då moralpyramiden använts för att 

kategorisera undersökningsbegreppen i ansvarsnivåerna. Detta var en förutsättning för 

att empiriskt kunna studera vilka nivåer företagens kommunikation grundade sig i. 

Forskning kring legitimitets betydelse inom CSR (Tilt, 2010; Branco & Rodrigues, 

2006a; Bansal & Roth 2000) indikerar sammanfattningsvis att företagens strävan efter 

legitimitet utgör en betydande del av deras engagemang i CSR och behandlas för att 

ge en teoretisk bakgrund till legitimitetsbegreppet. O’Donovan (2002)’s forskning 

kring företags strävan att uppnå legitimitet behandlas för att ge perspektiv på 

företagets kommunikation och har även tillämpats för att förklara förekomsten av 

CSR. 

    Vidare beskrivs års- och hållbarhetsredovisningens roll som informationskanal 

samt redovisningens roll som kommunikationsverktyg. Tidigare studiers resultat och 

föremål för undersökning behandlas och stärker bilden av redovisningens funktion 

som legitimitetsskapande. 
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3 Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod som använts i den empiriska undersökningen. 

Val av företag, ordgrupper, undersökningsbegrepp, branschindelning och mått 

motiveras. Studiens reliabilitet och validitet diskuteras även liksom 

undersökningsförfarandet. 
 

3.1 Urval av företag 

Urvalet av företag har baserats på samtliga företag i den Sjunde AP-fondens 

sammanställning av exkluderade företag år 2010. Listan har endast använts som ett 

urvalsverktyg och studien har således ej tagit hänsyn till om klassificeringen som 

“oetisk” funnits i företagets medvetande eller ej. 51 företag av totalt 52 på listan har 

studerats. Ett företag på listan har ej kunnat inkluderas på grund av att varken 

årsredovisning eller hållbarhetsredovisning har publicerats. Listan har publicerats 

varje år sedan 2001 i den statliga fondens årsredovisning. Valet av undersökningsår är 

inte avgörande för att besvara syftet, varför undersökningen har tagit formen av en 

ögonblicksbild och den senaste upplagan av exkluderade bolag har använts som 

urvalsverktyg. Listan har använts för att komma fram till ett urval av så kallade 

oetiska företag. Vidare urval har inte gjorts med hänsyn till att uppsatsen studerar 

förekomsten av CSR-kommunikation i samtliga typer av företag som klassificerats 

som “oetiska”. Genomförandet av en textanalys har möjliggjort studier av samtliga 

företags års- eller hållbarhetsredovisningar från år 2010. Textanalys av års- och 

hållbarhetsredovisningar har möjliggjort studier av ett större antal företags CSR-

kommunikation vilket har bidragit till generaliserbarheten (Saunders et al., 2009). 

Innehållet i års- och hållbarhetsredovisningarna har analyserats genom textanalys 

vilket möjliggjort tillgång till tillräcklig information vilket har varit en förutsättning 

för att kunna dra slutsatser kring undersökningsområdet. 
 

3.2 Textanalys i års- och hållbarhetsredovisningar 

Textanalys utgör en beprövad metod för att studera förekomsten av CSR (Zéghal & 

Ahmed 1990; Hackston & Milne, 1996). Likt tidigare studier som genom textanalys 

empiriskt studerat förekomsten av CSR i års- och hållbarhetsredovisningar (Branco & 

Rodrigues, 2006b; Gray et al. 1995; Cowen et al., 1987) har i denna uppsats gjorts ett 

antagande om att frekvensen av undersökningsbegrepp i års- och 

hållbarhetsredovisningar givit ett mått på i vilken omfattning ett företag ämnar 
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kommunicera CSR. 

    Den använda metoden har därmed bortsett från att närmare studera var någonstans i 

års- eller hållbarhetsredovisningen innehåll kring CSR har funnits samt eventuell 

förekomst av bilder eller grafer i anslutning till texten. I gengäld har, genom mätning 

av frekvensen av ett antal utvalda ord eller fraser, en uppfattning givits om i vilken 

utsträckning CSR kommuniceras i utvalda företags års- och hållbarhetsredovisningar. 
 

3.3 Urval av ordgrupper och undersökningsbegrepp 

Urvalet av undersökningsbegrepp har baserats på de datakategorier av CSR-

kommunikation som Ernst & Ernst (1978) ursprungligen utvecklade. 

Datakategorierna har använts frekvent i forskning kring kommunikation av CSR i 

redovisning (Ingram, 1978; Gray et al., 1995; Hackston & Milne, 1996) vilket stärker 

valet av undersökningbegrepp. Valet av undersökningsbegrepp har även utformats 

med hjälp av Grafström et al., (2008). Sex olika ordgrupper valdes ut med tillhörande 

undersökningsbegrepp. De olika ordgrupperna var; “Miljö”, “Energi”, “Samhälle & 

välgörenhet”, “Arbete & mångfald”, “Hälsa & säkerhet” och “Intressenter & ansvar”. 

    Begreppen inom ordgrupperna “Miljö” och “Energi” har använts för att studera 

kommunikationen av miljörelaterade frågor. Begreppen inom ordgruppen “Samhälle 

& välgörenhet” har använts för att studera hur företag kommunicerar sitt 

ansvarstagande bland annat i frågor rörande välgörenhet och stöd till samhället. 

    Ordgruppen “Arbete & mångfald” rör frågor kring jämställdhet och företags 

involvering av de anställda, begreppen har undersökt hur kommunikation av etiska 

ställningsantaganden ser ut hos respektive företag. Begreppen inom ordgruppen 

“Hälsa & säkerhet” har studerat vilket ansvarsantagande företagen tar inom denna 

aspekt och innefattar bland annat begrepp som utbildning av anställda och olycksfall. 

Slutligen har ordgruppen “Intressenter och ansvar” studerats i syfte att klarlägga dels 

hur företag kommunicerar kring intressenter och dels studera i vilken omfattning etik 

och ansvarstagande kommuniceras. 

    Dessa ordgrupper och undersökningsbegrepp valdes ut för att studera i vilken 

utsträckning så kallade oetiska företag kommunicerar kring CSR i redovisning. 

Begreppen delades in i kategorier för att kunna urskilja skillnader i vilken 

utsträckning olika områden inom CSR som berördes i års- och hållbarhetsredovisning. 

Begreppen inom ordgrupperna har även anpassats för att möjliggöra analys utifrån 

den etiska, rättsliga och filantropiska nivån i Carrolls moralpyramid. Nivån i Carrolls 
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moralpyramid som rör ekonomiskt ansvar har medvetet exkluderats med anledning av 

de vitt skilda åsikter som råder vad gäller huruvida engagemang i CSR är ekonomiskt 

försvarbart. I och med att begreppen är relaterade till moralpyramidens nivåer 

möjliggör detta resonemang kring hur företagens kommunikation kring 

samhällsansvar skulle kunna förklaras. 

    Nedan visas ordgrupper och undersökningbegrepp. Samtliga års- eller 

hållbarhetsredovisningar har granskats efter totalt 21 begrepp. Förekomsten av ett 

undersökningsbegrepp benämns som en “träff”. Ordens engelska översättning visas 

inom parentes och har använts i undersökningen eftersom samtliga företag i urvalet 

har sina års- och hållbarhetsredovisningar uteslutande tillgängliga på engelska. 
 

 
Tabell 1.1 Undersökningsbegrepp i kategorier och engelsk översättning 

 

3.4 Branschindelning 

Under studiens genomförande framkom att det utifrån företagens 

verksamhetsområden var möjligt att dela in företagen efter bransch. Detta har 

möjliggjort fler perspektiv på så kallade oetiska företags kommunikation och har 

vidgat bilden av de företag som legat till grund för den empiriska undersökningen. Vi 

är dock medvetna om att uppdelningen i branscher skulle kunna kritiseras för att 

genom kategoriseringen inte fullt ut representera företagens ofta mångfasetterade 

verksamhet. Indelningen i branscher har skett utifrån företagens egna beskrivningar 

av sin kärnverksamhet vid bearbetning av den empiriska datan. Detta gör 

sannolikt branschindelningen mer rättvisande än om färdiga kategorier av branscher 

hämtats från en extern källa, till exempel OMX Stockholmsbörsen. 
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3.5 Årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar 

Samtliga års- alternativt hållbarhetsredovisningar från företag på Sjunde AP-fondens 

lista över exkluderade företag har studerats, endast i ett fall har det varken varit 

möjligt att få tillgång till års- eller hållbarhetsredovisning, varför detta företag har 

uteslutits från undersökningen. 51 företags års- alternativt hållbarhetsredovisningar 

för verksamhetsåret 2010 har således studerats, varav 32 var hållbarhetsredovisningar 

och 19 var årsredovisningar. 

    Företagens hållbarhetsredovisningar alternativt årsredovisningar betraktas som en 

huvudsaklig kanal för företagets externa kommunikation. I redovisning förmedlas 

företagets ekonomiska information främst till ägare, media och investerare men även 

till övriga intressenter. I årsredovisningen ges möjlighet för företagen att tydligt 

kommunicera genom en väletablerad kanal för företagskommunikation. (Hond et al., 

2007). 

     Årsredovisningen kompletteras vanligen med en särskild hållbarhetsredovisning. 

Denna publiceras i anslutning till årsredovisningen och har samma grundläggande 

uppbyggnad och tidsperspektiv. Hållbarhetsredovisningens tillämpning skiljer sig 

mellan företag. Ibland används den som ett komplement till årsredovisningen medan 

den i andra fall innefattar allt arbete rörande kommunikationen av CSR. I de fall en 

årlig hållbarhetsredovisning publiceras av företaget i fråga, har denna använts i den 

empiriska undersökningen. Har ingen publicerad hållbarhetsredovisning funnits att 

tillgå har istället årsredovisningen på samma sätt utgjort material för den empiriska 

undersökningen. 
 

3.6 Undersökningsförfarande 

I undersökningen har textanalys tillämpats, antalet begrepp räknats och frekvensen av 

dessa i års- och hållbarhetsredovisningar studerats med hjälp av ordbehandlare. Varje 

förekomst av begreppen har granskats individuellt för att säkerställa att stycket och 

sammanhanget rör CSR samt för att undvika räkning av begrepp som till exempel 

förekommer i sidhuvud på varje sida. Att kontrollera att alla räknade begrepp används 

i ett CSR-sammanhang är en förutsättning för att behålla och uppfylla kraven på 

validitet. I de fall ingen publicerad hållbarhetsredovisning funnits att tillgå har istället 

företagets årsredovisning på samma sätt utgjort material för den empiriska 

undersökningen. 



 13 

 

3.7 Reliabilitet & Validitet 

Urvalet av företag har baserats på en årlig publikation av en officiell och tongivande 

organisation med direktiv från den svenska regeringen, den Sjunde AP-fonden. Detta 

har gjorts i syfte att få ett så rättvisande urval som möjligt vad gäller vilka företag 

som på goda grunder kan bedömas vara “oetiska”. Utöver rapporter från FN Global 

Compact, ILO och andra globala intresseorganisationer använder sig den Sjunde AP-

fonden av två fristående analys- och granskningsorganisationer för att i så stor 

utsträckning som möjligt verifiera företagens bristande handlingar inom mänskliga 

rättigheter, vissa typer av vapenproduktion, miljöförstöring och arbetsrätt (Florén, 

2011). Listan har även uppmärksammats frekvent i media (Bagge & Bergsten, 2009; 

Saleem, N., 2005; Eriksson, H., 2009) vilket ytterligare indikerar att publikationen har 

avsevärd betydelse och tyngd. Vi är medvetna om att användandet av publikationen 

av Sjunde AP-fonden som bas för urvalet av så kallade oetiska företag har medfört 

konsekvenser för vilka slutsatser som är möjliga att dra kring företagens 

kommunikation av CSR i redovisning. Genom att studera samtliga 51 företag och inte 

göra något ytterligare urval stärks dock generaliserbarheten (Saunders et al., 2009), 

även om mer omfattande forskning krävs för att ytterligare klargöra förhållandena 

kring så kallade oetiska företagets kommunikation av CSR i redovisning. 

    Studiens fokus på företags kommunikation i års- och hållbarhetsredovisningar 

medför att hänsyn inte har tagits till information som publicerats på företagens 

hemsidor rörande CSR, något som kan sänka validiteten. Viss tidigare forskning 

(Morsing & Schultz, 2006) indikerar dock att intressenter tenderar att föredra års- och 

hållbarhetsredovisningar framför andra kanaler när det gäller kommunikation av ett 

företags åtaganden inom CSR. Detta skulle kunna förklara varför företag i allt större 

utsträckning väljer att redovisa sitt CSR-arbete i års- eller hållbarhetsredovisningar 

(Hond et al., 2007). Detta bidrog även till att vi gjorde avvägningen att avgränsa 

denna studie till att studera års- och hållbarhetsredovisningar. Att vi i de fall då 

hållbarhetsredovisning saknats jämfört årsredovisningar med hållbarhetsredovisningar 

bör inte ha påverkat resultatet i någon i högre grad eftersom hållbarhetsredovisningen 

i viss utsträckning kan betraktas som ett utdrag ur årsredovisningen (Hond et al., 

2007). Då hållbarhetsredovisningar inte funnits tillgängliga har vi utifrån Hond et al., 

(2007) bedömt att CSR-arbetet presenterats i årsredovisningen. 

    Vi är medvetna om att det förekommer olika ekonomisk, politisk och social 
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struktur i olika länder och att lagstiftningen påverkar utformningen av företagens års- 

och hållbarhetsredovisningar. Skillnader i till exempel lagstiftning och bestämmelser 

avseende redovisning lämnar därmed utrymme för viss felmarginal vid jämförelser 

mellan företagens redovisningar. Att lokala faktorer kan ha påverkat innehållet i det 

empiriska materialet har följaktligen varit viktigt att ha i åtanke vid granskning av 

innehållet i års- och hållbarhetsredovisningar och har varit en faktor som tagits 

hänsyn till med avseende på vilka slutsatser som kunnat dras. 

    Urvalet av undersökningsbegrepp har förankring i tidigare forskning genom de 

datakategorier av CSR-kommunikation som Ernst & Ernst (1978) ursprungligen 

utvecklade, varför undersökningsbegreppens reliabilitet därmed kan ses som relativt 

stark. Samtidigt är vi medvetna om att ett annat val av undersökningsbegrepp i 

framtida studier har potential att nå skilda empiriska resultat. Den i forskning vitt 

utbredda användningen av Ernst & Ernst (1978) datakategorier inom CSR-

kommunikation (Ingram, 1978; Gray et al., 1995; Hackston & Milne, 1996) ger dock 

reliabilitet till en i övrigt relativt gammal artikel och motiverar valet av 

undersökningsbegrepp. 

    Undersökningsbegreppen valdes ursprungligen ut på engelska utifrån nämnd 

tidigare forskning. I och med att frekvensen av begreppen mättes i engelska års- och 

hållbarhetsredovisningar förelåg inga språkliga hinder för den empiriska 

undersökningen. Användningen av undersökningsbegreppen i analys och diskussion 

förutsatte översättning till svenska, vilket på grund av språkliga skillnader skulle 

kunna ha minska reliabiliteten något. För att minimera språkliga komplikationer har 

Norstedts engelsk-svenska ordbok, framtagen i samarbete mellan Svenska Akademien 

och Språkrådet, använts som grund för översättning. 
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4 Empiri 
 

4.1 Översiktlig redovisning av träffar 

Inledningsvis redovisas den insamlade datan för samtliga 51 företag, varav 32 

redovisade hållbarhetsredovisningar och 19 årsredovisningar. En genomsnittlig 

redovisning från något av de 51 studerade företagen nämnde undersökningsbegrepp 

185 gånger. Fullständig redogörelse för resultaten i tabellform är bifogad i appendix 

A. Förekomsten av CSR-kommunikation i hållbarhets- och årsredovisningarna 

presenteras i diagramform för att tydligt illustrera resultaten av den empiriska 

undersökningen. Skillnader i kommunikation relaterat till branschtillhörighet 

illustreras och därefter följer en fördjupning av resultaten i tre branscher. Detta med 

anledning av att de tre branscherna gav upphov till intressanta perspektiv på 

kommunikation av CSR. 

     Vidare följer en redogörelse för i vilken grad företagen använder sig av begreppen 

i sin kommunikation inom de sex utvalda ordgrupperna av undersökningsbegrepp; 

“Miljö”, “Energi”, “Samhälle & välgörenhet”, “Arbete & mångfald”, “Hälsa & 

säkerhet” och “Intressenter & ansvar”. Fördelningen av träffar inom ordgrupperna är 

även synlig i diagrammen för att visa på variationer i frekvens mellan 

undersökningsbegreppen. 
 

 
Diagram 2.1 Totalt antal träffar per ordgrupp i absoluta tal 
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Ovanstående diagram beskriver den totala frekvensen av undersökningsbegrepp, 

uppdelat på ordgrupperna. Undersökningsningsbegreppen i ordgruppen “Miljö” har 

sammanlagt förekommit flest gånger av alla grupper, tätt följt av “Hälsa & säkerhet”. 

Ordgrupperna “Energi” och “Samhälle & välgörenhet” har tredje respektive fjärde 

mest träffar i redovisningarna. Företagen nämnde undersökningsbegreppen inom 

“Intressenter & ansvar” mindre och “Arbete och mångfald” minst med 1089 

respektive 430 totala förekomster i redovisningarna. 
 

 
Diagram 2.2 Andel redovisningar med förekomst av begrepp inom respektive 

ordgrupp 

 

Diagram 2.2 visar procentuellt hur stor andel av redovisningarna som vid minst ett 

tillfälle nämnt något av undersökningsbegreppen i respektive ordgrupp. 88,2 % av de 

studerade redovisningarna nämner vid något tillfälle något av 

undersökningsbegreppen inom ordgruppen “Miljö”. “Energi” och “Hälsa & Säkerhet” 

nämns båda i lika stor andel redovisningar, 86,3 %. Undersökningsbegrepp i 

ordgruppen “Samhälle & välgörenhet” förekommer liksom begreppen i ordgruppen 

“Intressenter & Ansvar” i 82,4 % av alla studerade års- och hållbarhetsredovisningar. 
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Lägst förekomst har ordgruppen “Arbete & mångfald” där av något av 

undersökningsbegreppen förekommer i 62,7 % av redovisningarna. 

 

 
Diagram 2.3 Genomsnittlig förekomst i en enskild redovisning 

 

Diagram 2.3 visar genomsnittligt antal träffar per ordgrupp i en redovisning. En 

genomsnittlig studerad redovisning hade med andra ord 43,1 träffar inom “Miljö”. 

Inom “Hälsa & säkerhet” låg genomsnittet på 41,8 träffar och inom “Energi” 36,9. 

Inom ordgruppen “Samhälle & välgörenhet” var genomsnittet 33,9 och inom 

“Intressenter & ansvar” 21,4. Den ordgrupp med minst antal genomsnittliga träffar 

var “Arbete & mångfald” med 8,4 som genomsnittligt antal träffar. 
 

4.2 Studerade branscher 

De 51 studerade företagen har indelats i åtta kategorier av branscher. Nedan följer en 

kort beskrivning av respektive bransch: 
 

4.2.1 Energi 
Majoriteten av de åtta företagen i energi-branschen är producenter av eller 

underleverantörer med anknytning till olja. Kraftöverföring utgör även ett mindre 

affärsområde i vissa av företagen. 
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4.2.2 Konsumentvaror & tjänster 

Den primära verksamheten för de fyra företagen inom denna bransch rör produktion 

och distribution av livsmedel och dagligvaror. Försäkring, reparation och underhåll 

finns även representerat. 
 

4.2.3 Vapen & försvarssystem 

15 av totalt 51 företags verksamhet baseras inom vapen och försvarssystem, vilket gör 

branschen till den mest representerade bland de studerade företagen. Forskning och 

utveckling av sprängämnen, spaningsrobotar, skyddsvästar och militära 

navigeringssystem hör till företagens kärnverksamhet. Företagens uppdragsgivare är 

nästan uteslutande statliga med undantag för vissa större säkerhetsföretag. 
 

4.2.4 Transport & flygplan 

De åtta företagen inom transport- och flygbranschen är huvudsakligen tillverkare och 

utvecklare av såväl civila som militära fordon. Bilar, flygplan och helhetslösningar 

inom transport och infrastruktur utgör kärnverksamheten i denna bransch. 
 

4.2.5 Industriteknik 

De fyra företagen inom industriteknik arbetar i stor utsträckning tillsammans med 

andra företag för att effektivisera processer och integrera tekniska helhetslösningar 

inom sektorer som infrastruktur, oljeproduktion och storskalig industritillverkning. 
 

4.2.6 Kemisk framställning & jordbruk 

Fyra företag inom branschen kemisk framställning & jordbruk utvecklar kemikalier 

och tillsatser som används i bland annat bekämpningsmedel, gödningsmedel, 

livsmedel, djurfoder, plast och textil. 
 

4.2.7 Gruvverksamhet 

Utvinning och förädling av metaller utgör kärnverksamheten av de två företagen inom 

gruvbranschen. Framställning av koppar, zink, aluminium och järn utgör företagens 

huvudsakliga verksamhetsområden. 
 

4.2.8 Övriga 

Sex företag har inte varit möjliga att kategorisera i ovanstående branscher. 
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Verksamhetsområdena sträcker sig inom denna kategori från framtagning av 

industriella specialdäck till tillverkning av arbets- och skyddskläder och leverans av 

tele- och satellitkommunikation. 
 

4.3 Träffar inom respektive bransch 
 

 

Diagram 2.4 Genomsnittligt antal träffar för ett företag inom respektive bransch 

 

Diagram 2.4 visar hur många gånger i genomsnitt ett företag inom respektive bransch 

nämner något av undersökningsbegreppen i sin redovisning. Resultatet av den 

empiriska undersökningen visar att företag aktiva inom branschen ”Konsumentvaror 

& tjänster” använde sig mest av undersökningsbegreppen i sin redovisning. Företag 

inom ”Kemisk framställning & jordbruk” och ”Industriteknik” visade sig även de 

använda centrala begrepp inom CSR i sin redovisning, om än i lägre frekvens. Vid 

närmare granskning av frekvenserna av undersökningsbegrepp för företagen inom 

industriteknikbranschen visade det sig att ett extremfall höjde den genomsnittliga 

förekomsten av undersökningsbegrepp till nivåer som var direkt missvisande. Efter att 

ha tagit bort extremfallet inom industriteknikbranschen blev genomsnittet 6 

förekomster i en redovisning istället för tidigare genomsnittliga 99 förekomster i en 

redovisning. Efter justering visade industriteknikbranschen över lag lägst frekvenser 
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av samtliga branscher, med noll frekvenser inom ”Arbete & mångfald” och 

”Intressenter & ansvar”: 
 

 
Diagram 2.5 Genomsnittliga träffar per ordgrupp inom branschen 

Industriteknik 
 

 
Diagram 2.6 Genomsnittliga träffar per ordgrupp inom branschen “Energi” 

Diagram 2.6 visar hur många gånger i genomsnitt företag inom branschen ”Energi” 
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nämnde CSR-begrepp inom respektive ordgrupp. Inom “Energi”-branschen var 

“Energi” och “Hälsa & säkerhet” de två mest förekommande ordgrupperna, medan 

“Miljö” och “Samhälle & välgörenhet” förekom i något mindre utsträckning. 

“Intressenter & ansvar” och “Arbete & mångfald” var de kategorier som förekom i 

minst utsträckning. 
 

 
Diagram 2.7 Genomsnittliga träffar per ordgrupp inom branschen 

Gruvverksamhet 

 

Inom gruvbranschen förekommer begrepp inom ordgruppen “Hälsa & säkerhet” i 

genomsnitt 53 gånger och “Samhälle & välgörenhet” i genomsnitt 44 gånger. 

“Energi”, “Miljö” och “Intressenter & ansvar” har något mindre träffar med i 

genomsnitt 28, 19 och 14 träffar i ett gruvbolags redovisning. “Arbete & mångfald” 

har minst träffar och förekommer i genomsnitt två gånger. 
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4.4 Träffar per ordgrupp 
Nedan beskrivs i vilken utsträckning samtliga företag använder sig av 

undersökningsbegreppen i sin kommunikation inom de sex utvalda ordgrupperna; 

“Miljö”, “Energi”, “Samhälle & välgörenhet”, “Arbete & mångfald”, “Hälsa & 

säkerhet” och “Intressenter & ansvar”. 
 

 
Diagram 2.8 Fördelning av träffar inom “Miljö” 

 

Fördelningen av träffar inom “Miljö”-gruppen visar att undersökningsbegreppet 

“Miljö” förekom sammanlagt 1753 gånger i samtliga företags redovisningar, i CSR-

sammanhang. Undersökningsbegreppet “återvinning” förekom 340 gånger i 

företagens redovisningar och “förorening” hade totalt 104 träffar. 
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 Diagram 2.9 Fördelning av träffar inom “Hälsa & säkerhet” 

 

Flest förekomster inom ordgruppen “Hälsa & säkerhet” hade 

undersökningsbegreppen “säkerhet” med 1231 träffar och “hälsa” med 791 träffar. 

“Olycksfall” och “utbildning av anställda” hade färre med 100 respektive 12 

observerade förekomster i företagens redovisningar. 
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Diagram 2.10 Fördelning av träffar inom “Energi” 

 

Fördelningen av träffar inom Energi-gruppen visar att undersökningsbegreppet 

“energi” förekom i överlägset flest gånger med totalt 1259 användningar av ordet i 

CSR-sammanhang. Begreppet “hållbar” förekom 499 gånger i företagens 

redovisningar och “bevarande” hade 125 träffar. 
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Diagram 2.11 Fördelning av träffar inom “Samhälle & välgörenhet” 

 

Med 895 träffar i CSR-sammanhang var “stöd” det undersökningsbegrepp som var 

mest frekvent i ordgruppen “Samhälle & välgörenhet. “Samhälle” förekom näst flest 

gånger med 610 träffar. Minst antal träffar inom ordgruppen hade 

“välgörenhetsstiftelse” som förekom 223 gånger. 
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Diagram 2.12 Fördelning av träffar inom “Arbete & mångfald” 

 

Med endast totalt 16 förekomster i alla undersökta års- och hållbarhetsredovisningar 

hade “jämställdhet” minst antal observerade förekomster i ordgruppen “Arbete & 

mångfald”. “involvering av anställda” och “kön” hade 52 respektive 72 träffar. Högst 

frekvens hade “mångfald” med 290 träffar. 
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Diagram 2.13 Fördelning av träffar inom “Intressenter & ansvar” 

 

Undersökningsbegreppet “etik” hade totalt 384 träffar och var det begrepp som 

förekom flest gånger inom denna ordgrupp. Begreppet “ansvar” hade näst mest träffar 

och förekom totalt 372 gånger. Undersökningsbegreppet “intressenter” förekom 258 

gånger och FN organet Global Compact nämndes 75 gånger. 
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5 Analys 

Inledningsvis diskuteras resultatredovisningen av det empiriska materialet. Det 

konstateras att kommunikation av CSR har observerats i redovisning. Skillnader i 

frekvens mellan ordgrupperna diskuteras tillsammans med resonemang kring CSR 

och urskönjande av branschmässiga skillnader. Förekomsten av CSR i 

redovisningarna diskuteras utifrån Carrolls moralpyramid och klassificeras utifrån de 

olika nivåerna av ansvarstagande. Det empiriska materialet analyseras vidare utifrån 

teorier inom legitimitet. Möjliga förklaringar till kommunikation av CSR behandlas 

och redovisningens roll för de så kallade oetiska företagen diskuteras. 
 

5.1 Övergripande analys 

Av diagram 2.2 framgår att begreppen i ordgrupperna “Miljö”, “Energi”, “Samhälle 

& välgörenhet”, “Arbete & mångfald”, “Hälsa & säkerhet” och “Intressenter & 

ansvar” nämns i majoriteten av företagens års- och hållbarhetsredovisningar. En 

omedelbar slutsats av den empiriska undersökningen är således att 

undersökningsbegreppen bevisligen används i redovisning av de så kallade oetiska 

företagen. Kommunikation av begrepp som anses centrala för CSR (Ernst & Ersnt, 

1978), har observerats i större delar av det empiriska materialet. Förekommande i 

flest redovisningar är begrepp inom “Miljö”-gruppen, med träffar i 88,2 % av alla 

redovisningar, synligt i diagram 2.2. Den ordgrupp som nämndes i minst utsträckning 

var “Arbete & mångfald” vars begrepp nämndes i 62,7 % av alla redovisningar. Med 

andra ord visar de empiriska studierna att det som mest var drygt en tredjedel, 37,3 % 

av redovisningarna som inte nämnde något av begreppen i en specifik ordgrupp. 

Utifrån dessa resultat kan vi konstatera att de så kallade oetiska företagen, vars 

redovisningar varit föremål för undersökning, övervägande faktiskt använder centrala 

begrepp inom CSR i sin redovisning, i sammanhang som rör åtaganden inom CSR.      

    Faktum är att en redovisning från ett av de 51 studerade företagen i genomsnitt 

nämnde undersökningsbegrepp 185 gånger. Vi menar att siffran i sig är talande för de 

så kallade oetiska företagens kommunikation. Det är mycket anmärkningsvärt att ett 

företag som klassificerats som ”oetiskt” av en större statlig investerare använder 

centrala begrepp inom CSR i sammanhang som rör CSR i genomsnitt 185 gånger i sin 

redovisning. Detta är en tydlig indikation på att kommunikationen av CSR bevisligen 

sker mycket medvetet i så kallade oetiska företags års- och hållbarhetsredovisningar. 

    Den empiriska undersökningen har även kunnat visa variationer i CSR 
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kommunikation mellan branscher. Tidigare konstaterades att en redovisning från 

något av de 51 studerade företagen i genomsnitt nämnde undersökningsbegrepp 185 

gånger. Detta kan jämföras med branschen “Konsumentvaror & tjänster” som 

använde undersökningsbegrepp i genomsnitt 374 gånger i sin redovisning och därmed 

var den bransch som kommunicerade mest kring CSR. En bransch utmärkte sig med 

betydligt lägre genomsnittlig förekomst än övriga branscher. Med i genomsnitt sex 

träffar i års- eller hållbarhetsredovisning och total avsaknad av kommunikation inom 

“Arbete och mångfald” och “Intressenter & ansvar” var “Industriteknik” den bransch 

som kommunicerade CSR i sin redovisning i överlägset minst utsträckning.  
 

5.2 Ansvarstagande i så kallade oetiska företag 

De höga frekvenserna inom “Hälsa & säkerhet”-kategorin tyder på att de så kallade 

oetiska företagen kommunicerar ansvarstagande kring hälsa och säkerhet. Såväl 

företag inom “Energi”-branschen som “Gruvverksamhet” kommunicerade kring 

“Hälsa & säkerhet” i större utsträckning än övriga branscher. Detta skulle kunna vara 

ett resultat av den riskfyllda miljö dessa branscher är verksamma i där olyckor 

förekommer och höga krav på säkerhet finns. Många företag använder sig av 

säkerhetsrutiner, planer för nödlägen, hälsopolicies och försäkringar vilket tyder på 

närvaro av regelverk och lagstiftning med anknytning till hälsa & säkerhet. De 

empiriska observationerna inom “Hälsa & säkerhet”-gruppen kan därmed förklaras 

svara mot den rättsliga nivån i Carrolls moralpyramid men även i viss mån mot den 

etiska nivån i och med omgivningens förväntningar på företagen att bedriva sin 

verksamhet på ett sätt som garanterar hälsa och säkerhet för såväl anställda, kunder 

och omgivning.  

    Betydelsen av den etiska nivån i Carrolls moralpyramid stärks sannolikt även för 

just så kallade oetiska företag i och med de förväntningar på ansvarstagande som 

kommer av att företagen bedriver kärnverksamhet som i vissa fall riskerar att inverka 

negativt på samhälle & miljö. Det empiriska resultatet inom “Miljö”-gruppen 

uppvisar liknande tendenser som “hälsa & säkerhet”-gruppen. Trots att flera av de så 

kallade oetiska företagen anklagas för brott mot miljölagar (Sjunde AP-fonden, 2010) 

visar den empiriska undersökningen att miljö är det mest frekvent omnämnda området 

inom CSR i företagens redovisningar. Att företagen bryter mot lagar inom samma 

område som de även kommunicerar ansvarstagande inom tyder på att uppmärksamhet 

i högre grad ägnas åt det Carroll beskriver som etiskt ansvar i moralpyramiden än 
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rättsligt ansvar i form av lagar och bestämmelser. 

    Utifrån Carrolls moralpyramid kan företagens engagemang inom “Samhälle & 

välgörenhet“ kategoriseras som engagemang som bedrivs utöver kärnverksamheten. 

Den höga frekvensen av begreppet “stöd” i sammanhang som rör CSR indikerar även 

att företagen aktivt stödjer välgörande aktiviteter utanför sitt kärnområde. 

Förekomsten av begreppet “välgörenhetsstiftelse” visar även på att så kallade oetiska 

företag ger ekonomiskt stöd till välgörande ändamål. Engagemang och stöd inom 

dessa områden är sannolikt inte ett resultat av tryck från omgivningen utan stämmer 

överens med det Carroll beskriver som “filantropiskt ansvar” i moralpyramiden. Att 

de så kallade oetiska företagen kommunicerar inom den filantropiska nivån skulle 

kunna tyda på ett försök att engagera sig i aktiviteter som förbättrar samhället i hopp 

om att omgivningen bortser från potentiellt negativa konsekvenser av företagens 

verksamhet. 

    Att 86,3 % av de så kallade oetiska företagens redovisningar benämner begrepp 

inom “Energi”-gruppen visar på engagemang inom hållbar energi, återvinning och 

minskning av föroreningar. Även “Energi”-branschen som konstaterats mestadels 

bestå av producenter av eller underleverantörer med anknytning till olja använde 

nyckelbegrepp inom CSR med anknytning till “Miljö” i genomsnitt 46 gånger i en 

redovisning. Ansvarstagande inom denna kategori kan utifrån Carrolls moralpyramid 

klassificeras som “rättsligt ansvar” i och med krav på hållbar energianvändning och 

begränsning av föroreningar med förankring i lag. Förekomsten av begreppet 

“återvinning” indikerar dock ansvarstagande även inom den etiska nivån av 

moralpyramiden. Visserligen skulle så kallade oetiska företags åtaganden inom 

återvinning även kunna vara ett resultat av lagliga bestämmelser men en möjlig 

förklaring är intresseorganisationers rapportering och sanktioner som påverkat 

företagen att ta ett större etiskt ansvar, i detta fall inom återvinning. Carroll menar att 

gränsen mellan etiskt och rättsligt ansvar ibland kan vara otydlig, eventuella lagliga 

bestämmelser skulle på så sätt kunna vara ett resultat av tryck från omgivning som 

drivit på stiftandet av nya lagar och bestämmelser och på så sätt bidragit till krav på 

ökat rättsligt ansvarstagande.  

    Det empiriska resultatet visade att företagen visserligen använde 

undersökningsbegrepp inom ordgruppen “Arbete & mångfald” men att kategorin 

däremot var den som kommunicerades minst i förhållande till de övriga grupperna. 
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Detta ger en indikation om att så kallade oetiska företag generellt sett lägger mindre 

vikt vid frågor som rör jämställdhet, kön och företagens involvering av de anställda. 

Företagen utger sig således för att ta etiskt ansvar inom flera områden av CSR så som 

miljöfrågor och frågor inom hälsa och säkerhet men desto mindre utrymme ges i 

redovisningarna till etiskt ansvar inom jämställdhet, kön och involvering av anställda. 

    Ytterligare ett exempel på ansvarstagande synligt i företagens redovisning är 

förekomsten av undersökningsbegrepp inom ordgruppen “Intressenter & ansvar”. I 

vilken grad företagens ansvar inom denna kategori svarar mot den etiska eller 

filantropiska nivån kan visserligen vara svårt att diskutera i och med varierande nivåer 

av lagstiftning, lobbyism och närvaro av intressegrupper beroende på vilka länder 

företagen är verksamma inom. Då samtliga företag på Sjunde AP-fondens lista över 

exkluderade bolag har granskats av bland annat FN Global Compact, ILO och andra 

globala intresseorganisationer är det dock sannolikt att dessa genom sin granskning 

och publicerade rapporter även bidrar till att förväntningar på företaget skapas. 

Därmed ligger det närmare till hands att förekomsten av begreppen i kategorin 

“Intressenter & ansvar” i högre grad är ett resultat av det Carroll beskriver som etiskt 

ansvar än filantropiskt ansvar. 

    Sammanfattningsvis kan de så kallade oetiska företagens kommunikation i hög 

grad förklaras som ett ansvarstagande inom den etiska nivån av Carrolls 

moralpyramid. Företagens rättsliga ansvarstagande kan ifrågasättas i och med att 

flertalet av dem anklagas för till exempel miljöbrott. Detta skulle utifrån Carrolls 

moralpyramid kunna tala för att den faktiska förekomsten av begrepp knutna till 

miljöansvar i högre grad är ett resultat av etiskt ansvarstagande än rättsligt 

ansvarstagande. Filantropiskt ansvar är även synligt i ordgruppen “Samhälle & 

välgörenhet” vilket indikerar en vilja att kommunicera ytterligare ansvarstagande än 

vad som förväntas av intressenter och omgivning. 
 

5.3 Strävan efter legitimitet? 

Weaver et al., (1999) och Bansal & Roth (2000) beskriver huvudsyftet med CSR som 

en strävan att bibehålla eller uppnå legitimitet. Utifrån deras perspektiv skulle därmed 

de empiriska observationerna i denna uppsats indikera att de så kallade oetiska 

företagens redovisningar, kommunikationen, syftar till att bibehålla eller uppnå 

legitimitet. 

    Utgångsläget för flertalet av de så kallade oetiska företagen vad gäller legitimitet 
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riskerar att vara ansträngt med hänsyn till att företaget granskats av Global compact, 

ILO och i flertalet fall anklagats för till exempel miljöbrott eller brott mot arbetslagar 

(Sjunde AP-fonden, 2010). Som tidigare konstaterats kommunicerar företagen trots 

detta samhällsansvar inom just dessa områden. Branscher som traditionellt kanske 

setts som mer oetiska, “Energi” och “Vapen & försvarssystem” visade sig 

kommunicera i nivå med genomsnittet för så kallade oetiska företag. Som tidigare 

nämnts var majoriteten av de åtta företagen i “Energi”-branschen producenter av eller 

underleverantörer med anknytning till olja. Trots detta använde sig företagen i 

“Energi”-branschen av CSR-begreppen i något större utsträckning än övriga 

branscher och hela 35 gånger så ofta som företagen i “Industriteknik”-branschen. 

Trots kärnverksamheter som berör framställning av sprängämnen och militära 

navigeringssystem kommunicerade branschen “Vapen & försvarssystem” i nivå med 

genomsnittet för alla så kallade oetiska företag och i större utsträckning än till 

exempel “Transport & Flyg”-branschen. Utifrån de tankar Ashforth & Gibbs (1990) 

presenterar skulle utgångsläget för dessa branscher i sig kunna vara problematiskt. 

Företag som av omgivningen uppfattas ha låg legitimitet kommer att granskas mer 

kritiskt vid försök att öka sin legitimitet (Ashforth & Gibbs, 1990). Följaktligen 

riskerar företagens ansträngningar att kommunicera ansvarstagande att resultera i 

kritisk granskning snarare än ökad legitimitet. Att företagen trots detta bevisligen 

kommunicerar kring CSR skulle kunna förklaras utifrån O’Donovan (2002) som ett 

sätt att försöka öka företagets legitimitet. Bitar av den empiriska undersökningen 

indikerar dock att företagens kommunikation inte fullt ut överensstämmer med det 

tillvägagångssätt O’Donovan beskriver vid ökning av legitimitet. Jämförelsen av 

frekvenser inom “Miljö”-kategorin visar exempelvis att begreppet “miljö” förekom 

över 15 gånger så ofta som begreppet “förorening” och över fem gånger så ofta som 

“återvinning”. Företagens kommunikation av miljöansvar uppvisar en tendens att 

kommunicera allmänt kring miljöansvar istället för att uttrycka praktiska åtgärder för 

att motverka förorening och verka för återvinning. Dessa empiriska fynd talar emot 

det proaktiva, anpassningvänliga tillvägagångssätt O’Donovan (2002) menar är en 

förutsättning för att ett företag ska kunna behålla och öka sin legitimitet vid 

kommunikation av CSR.  

    32 av 51 studerade redovisningar var hållbarhetsredovisningar. Att en majoritet av 

företagen som klassificerats som “oetiska” faktiskt producerar årliga 
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hållbarhetsredovisningar, kan i sig ses som en indikation på betydelsen av 

hållbarhetskommunikation även för dessa företag. Morsing & Schultz, (2006) betonar 

även hållbarhetsredovisningens betydelsefulla roll som informationskanal i syfte att 

informera och övertyga företagets omgivning. Förekomsten av exempelvis begreppen 

“intressenter” och “global compact” stärker även i viss mån bilden av att företagen 

använder redovisningen som en informationskanal till omgivningen. 
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6 Slutsats 

Studien konstaterar att så kallade oetiska företag dels i hög grad presenterar 

hållbarhetsredovisningar och dels kommunicerar kring centrala begrepp inom CSR. 

Den empiriska undersökningen visar att de så kallade oetiska företagens 

kommunikation av CSR i redovisning huvudsakligen berör miljö, hälsa och säkerhet. 

Utbildning av anställda, jämställdhet och kön berörs i betydligt mindre utsträckning. 

Företag inom branschen konsumentvaror och tjänster kommunicerade kring CSR i 

större utsträckning medan industriteknik var den bransch som kommunicerade kring 

CSR i minst utsträckning. 

    Bilden av års- och hållbarhetsredovisningar som en etablerad kommunikationsväg 

för förmedling av ansvarstagande stärktes av undersökningen. Strävan efter legitimitet 

skulle kunna förklara de så kallade oetiska företagens kommunikation kring 

samhällsansvar. 
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7 Slutdiskussion och förslag till vidare forskning 

Tidigare studier kring kommunikation av CSR i redovisning har kommit fram till 

skilda resultat. Vissa författare menar att nyckelkoncept inom CSR är ineffektiva eller 

till och med kontraproduktiva och tar en “oetisk” bransch, tobaksindustrin som 

exempel. Andra studier betonar att sökandet av legitimitet är grundläggande för CSR 

och att redovisningens roll utgör ett viktigt medel i den strävan. 

    Studien har sökt ta reda på hur det ser ut i praktiken, i vilken utsträckning så 

kallade oetiska företag kommunicerar kring CSR i redovisning. Uppsatsen har funnit 

stöd i tidigare forsknings beprövade ansatser och undersökningsmetoder men 

differentierar sig genom valet av undersökningsområde. Kommunikation av CSR har 

studerats tidigare, däremot är kommunikation av CSR för så kallade oetiska företag i 

redovisning ett relativt outforskat område. Denna uppsats har på så vis givit 

förutsättningar för vidare forskning. 

   Förekomsten av undersökningsbegrepp har tydligt visat att så kallade oetiska 

företag dels i stor utsträckning presenterar hållbarhetsredovisningar och dels 

kommunicerar kring centrala begrepp inom CSR. Skillnader i frekvens har kunnat 

urskiljas mellan ordgrupperna vilket med hjälp av Carrolls moralpyramid samt teorier 

inom legitimitet nyanserar bilden av de så kallade oetiska företagens kommunikation 

av CSR i redovisning.  

    Valet av undersökningsbegrepp har utan tvekan varit avgörande för studiens 

resultat. I och med att valet av begrepp är starkt förankrat i tidigare forskning anser vi 

dock att detta ger validitet till valet av undersökningsbegrepp. 

  Studien stärker bilden av att även så kallade oetiska företag ägnar sig åt att 

kommunicera sitt ansvarstagande. Företag som sannolikt besitter en låg legitimitet 

lägger bevisligen resurser på att kommunicera CSR. 

   Trots kärnverksamheter som till exempel berör framställning av sprängämnen, 

militära navigeringssystem och produktion av olja kommunicerade branscher som 

traditionellt kanske setts som mer oetiska, “Energi” och “Vapen & försvarssystem”, i 

nivå med eller mer kring CSR än övriga studerade branscher. 

    Studiens resultat lyfter fram frågor kring huruvida det etiska, moraliska 

ansvarstagandet är genuint eller endast ett resultat av ökade krav, förväntningar och 

internationella påtryckningar. Finns det ett reellt intresse för mänskliga rättigheter 

eller är företagens kommunikation av CSR från företagens sida ett 
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“skenansvarstagande” och ett “nödvändigt ont” för att undgå att stämplas som 

“oetiskt”? Finns det i så fall en gräns för företagen där det blir mer kostsamt att 

investera i att klara sig ifrån den oetiska stämpeln än att investera i förebyggande 

åtgärder för att exempelvis minska sin miljöpåverkan eller skapa säkrare 

arbetsmiljöer? Vidare forskning kring dilemmat mellan vinst och ansvarstagande 

skulle kunna belysa dessa områden. 

    Även om studien stärker bilden av legitimitet som en förklaring till företagens 

kommunikation av samhällsansvar krävs ytterligare studier med möjligheter till större 

insyn i företagen. Studier som avser utvärdera och ge insyn i företag som 

klassificerats som “oetiska” riskerar dock att stöta på problem vid 

informationsinhämtningen då företagens vilja att lämna ut uppgifter om sig själva kan 

vara högst begränsad eller icke existerande. Studier med möjlighet att över tid studera 

konsekvenser av att ett företag listas som “oetiskt” och vilka effekter det får på 

företagets legitimitet och kommunikation skulle även kunna bidra till 

forskningsdiskussionen.   
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