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SAMMANFATTNING  
 

Uppsatsens titel:  CSR – något för alla? – En studie om CSR-redovisningens 
relevans för icke-direkt miljöpåverkande företag  

 
Seminariedatum:  2008-06-02 
 
Kurs: FEKP01 Examensarbete magisternivå, 15 poäng  
 
Författare: Josefin Byqvist och Camilla Gudmundsson 
 
Handledare: Anne Loft och Niklas Sandell 
 
Nyckelord: CSR, hållbarhetsredovisning, behov, Large Cap-bolag, statligt 

ägda bolag 
 
Syfte:  Syftet med denna uppsats är att analysera hållbarhets-

redovisningar i icke-direkt miljöpåverkande företag som antingen 
är svenska statligt ägda eller noterade på svenska Large Cap, samt 
ur företagens perspektiv undersöka varför CSR redovisas och 
vilket behov som finns av CSR-redovisning i dessa företag.  

 
Metod: En abduktiv ansats har använts genom hela uppsatsen. 

Empiriinsamlingen är både kvantitativ och kvalitativ, då 
årsredovisningar har analyserats och intervjuer genomförts. Fokus 
ligger på bolag inom sektorn Finans och fastighet.  

    
Teoretiska perspektiv: Teorin täcker vad CSR är, positiva och negativa infallsvinklar på 

CSR, intressentteori, legitimitetsteori, kulturell- och politisk 
påverkan samt teori om kvalitetssäkring, för att skapa en 
förståelse kring ämnet. I referensramen ingår även svensk 
lagstiftning på området samt de vanligaste koder och verktyg som 
finns inom CSR. 

 
Empiri: Artiklar från dagstidningar och tidskrifter har bidragit med det 

svenska perspektivet. En analys har gjorts av 29 årsredovisningar 
för att skapa en bild av sektorns CSR-redovisning. Därefter har 
intervjuer genomförts med vissa av företagen, revisionsbyråer, 
CSR Sweden och Näringsdepartementet för att få en djupare 
inblick gällande CSR i den utvalda sektorn.  

 
Slutdiskussion: CSR är ett ”hett” ämne just nu och det kan i de flesta fall vara 

relevant för ett icke-direkt miljöpåverkande företag att redovisa 
CSR. Dock är kravet att någon efterfrågar informationen som 
presenteras och att företaget ser ett syfte med att upprätta en 
sådan redovisning. 

  



ABSTRACT 
 

Title: CSR – for everyone? – A study regarding the relevance of CSR 
reporting for companies with non-direct environmental impact 

 
Seminar date: June 2nd, 2008 
 
Course: FEKP01, Degree Project Master Level in Business 

Administration, 15 ECTS 
 
Authors: Josefin Byqvist and Camilla Gudmundsson 
 
Advisors: Anne Loft and Niklas Sandell 
 
Key words: CSR, sustainability accounting, requirement, Large Cap 

companies, state-owned companies  
 
Purpose: The purpose of this thesis is to analyse the CSR reports of either 

Swedish state-owned companies or Large Cap companies that 
have a non-direct environmental impact, and from their 
perspective comprehend why CSR is reported and its need for 
CSR reporting.  

 
Methodology: An abductive approach has been used throughout the thesis. The 

empirical gathering is both quantitative and qualitative through 
analysed annual reports and interviews. Focus is on companies in 
the sector Financials.    

 
Theoretical perspective: Theories cover what CSR is, positive and negative angles of 

approach on CSR, stakeholder theory, legitimacy theory, cultural 
and political impact. Additionally, theory about external audit is 
covered to create an understanding of the subject. The thesis’ 
framework also includes Swedish law and the most common 
codes and tools regarding CSR.   

 
Empirical foundation: Articles from newspapers and magazines are used as complement 

to the Swedish perspective. An analysis of 29 annual reports has 
covered the CSR reporting of the sector. Furthermore, interviews 
have been made with some of the companies, audit firms, CSR 
Sweden and Ministry of Enterprise, Energy and Communications 
to deepen the insight.   

 
Final discussion: Presently, CSR is “in fashion”, and in most cases it is relevant to 

report CSR in companies with non-direct environmental impact. 
However, someone has to require the presented information. 
Additionally, the company itself must see the purpose of CSR 
reporting.  
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INLEDNING 
I detta inledande kapitel ges en introduktion till uppsatsen genom en presentation av 
bakgrunden och CSR-områdets utveckling, samt problemdiskussion, syfte, positionering och 
relevans som förklarar vad som ska undersökas och varför.  
 

1.1 CSR  - ”stekhett”! 

 
”Aldrig tidigare har det varit så hett med CSR-frågor, hållbar affärsutveckling eller vad man nu 
väljer att kalla det arbete som syftar till att skapa en hållbar utveckling där också företagets 
affärer mår bra.” (”CSR är hetare än någonsin” 2007) 

 

CSR, CSR, CSR – i vilken tidskrift som än öppnas idag; Metro, Kupé, Svenska Dagbladet, 
Balans, Dagens Industri, finns en artikel om Corporate Social Responsibility (CSR). 
Klimathotet, kampen mot barnarbete och strävan mot jämlikhet är bara några av de 
högaktuella ämnen som engagerar hela världen. Rob Gray och hans kollegor har sedan 1970-
talet försökt motivera individer och företag1 att ta sitt sociala ansvar och menar att: 
 

“Whatever one decides to do, it is surely better than a do-nothing, ‘I’m all right thank you’ sort 
of attitude […] If we, the privileged, cannot do anything to try and change the system which 
keeps us so warm and cosy, there are not many alternatives – and all of them very unpleasant 
indeed. ‘It’s nothing to do with me?’ It is everything to do with all of us.” (Gray et al 1996:300) 

 
På den senaste tiden har CSR blivit mer eller mindre ett krav för stora företag, som i allt högre 
grad bedöms utifrån hur de bidrar till en hållbar miljö och tar sitt sociala ansvar (Hörnkvist 
2008). Detta har i sin tur lett till en explosionsartad ökning av så kallade CSR-redovisningar 
eller hållbarhetsredovisningar2 där företag presenterar hur de arbetar med frågorna. Det sägs 

                                                 
1 I fortsättningen behandlas företag och bolag som synonyma. 
2 I fortsättningen behandlas hållbarhetsredovisning, CSR-redovisning och CSR-rapport som synonyma. 

 8(86) 
 



CSR – något för alla? 
INLEDNING 

att det finns en lönsamhet i ett ”rent samvete” (Hörnkvist 2008) men en undran uppkommer 
om en utförlig CSR-redovisning är nödvändig för alla företag, eller i många fall mest fungerar 
som ett PR-trick. 
 

1.2 Bakgrund 

CSR-frågor har diskuterats i nästan 40 år, men i synnerhet de senaste tio åren har antalet 
upprättade hållbarhetsredovisningar ökat markant. Företag har gått från att i början på 1990-
talet nästan helt fokusera på miljö, till dagens fokus på hållbarhet gällande allt från sociala- 
och miljöfrågor till etiska frågor. (Gray 2002; KPMG 2005) 
 

1.2.1 CSR då 

Dagens CSR har sitt ursprung i den traditionella socialredovisningen som skapades då 
intresset för etik, företagens makt och socialt ansvarstagande växte från mitten av 1960-talet. 
Genom detta öppnades det upp för en ny sorts redovisning som i hög grad skiljde sig från de 
konventionella redovisningsmetoderna och teorierna. Kritik riktades dock tidigt mot 
socialredovisningen då den: inte ansågs uppfylla kriterierna för redovisning, inte ansågs 
homogen gällande syfte, ansats, intresse, fokus eller metodologi, samt att redovisningen 
därmed inte var passande för revisorerna att ta sig an. Förespråkarna för dåtidens 
socialredovisning såg dock informationen som bidragande till ett förbättrat underlag gällande 
aktieägarnas finansiella beslut. (Gray 2002)  
 
På 1970-talet kom sedan ett radikalt meddelande från revisorsprofessionen där UK 
Accounting Standards Steering Committee i en rapport beskrev hur organisatoriska 
upplysningar behövde förbättras med hjälp av social- och miljöredovisning. Samtidigt 
publicerade den amerikanska professionen sin positiva inställning till socialredovisning.  
Dessa uttalanden ledde till en tid av mognad som fortsatte in på 1980-talet. (Gray 2002) I 
Sverige var det bland annat Agneta Stark och Jan-Erik Gröjer som drev utvecklingen framåt 
med sin avhandling som behandlade teoretiska modeller kring socialredovisning (Gröjer & 
Stark 1978). FN:s kommission för miljö och utveckling kom sedan 1987 med 
Brundtlandrapporten vars syfte var att försöka skapa övergripande lösningar på globala miljö- 
och resursproblem genom hållbar utveckling. (FN) Brundtlandrapporten medförde även den 
idag allmängiltiga och generella definitionen på hållbar utveckling: ”Sustainable development 
is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs” (FN:1). Under 1990-talet fick sedan 
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hållbarhetsredovisning åter ett uppsving (Gray 2002), och 1992 antogs bland annat Agenda 
213 av FN (”CSR - Vem vill revidera socialt ansvar?” 2005).  
 
För svenska företag började det med ökad miljöanpassning (Larsson & Norregårdh 2003). 
Svenska börsbolag utvecklade mellan år 1990 och 1996 sina miljöredovisningar från korta 
upplysningar till separata miljöredovisningar som omfångsmässigt var nästan lika långa som 
årsredovisningarna (Ljungdahl 1999:209). I Sverige presenterade Stora år 1995 den första 
externt oberoende granskade miljöredovisningen (Larsson & Norregårdh 2003).  
 
EU har varit drivande gällande utvecklingen av CSR och har ett tydligt fokus att vilja 
förbättra den sociala policyn och skyddandet av miljön i unionen (Gray et al 1996:167). 
Unionen var därför tidig med att kräva rapportering från företag gällande exempelvis miljö, 
arbetsförhållanden, utbildning och lika lön (Gray et al 1996:168, 188). Vad gäller etiska 
frågor har lagstiftningen i EU inte varit lika utvecklad, då fokus mestadels har legat på 
konsumentskydd (Gray et al 1996:203). De globala trender som tidigt kunde urskiljas inom 
CSR-redovisning uppkom bland annat genom den praxis som multinationella företag spred i 
och med sin ökade globalisering. Exempel på andra inverkande faktorer var den allt mer 
internationella kapitalismen och inflytandet från stora internationella organisationer, såsom 
FN och Greenpeace. (Gray et al 1996:127f)  
 

1.2.2 CSR nu 

I slutet av 1990-talet blev redovisning av CSR ett allt viktigare ämne på den politiska agendan 
med bland annat årliga globala hållbarhetsmöten i New York (”CSR - Vem vill revidera 
socialt ansvar?” 2005). Frivilliga riktlinjer gällande CSR har sedan dess etablerats för att 
bättre kunna upprätta, bedöma och utvärdera CSR (Solomon & Lewis 2002). Idag finns en rad 
sådana i form av koder och verktyg, varav det mest respekterade är GRI4. Dock finns ännu 
ingen global standard som måste följas utan arbetet sker till stor del frivilligt. I Sverige finns 
däremot vissa lagstadgade upplysningar gällande miljö och anställda. (Larsson 2005:172ff) 
Regeringen har även skapat ett initiativ kallat Globalt Ansvar som bland annat baseras på FN 
Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Detta initiativ ska stödja 
arbetet svenska företag gör för bland annat mänskliga rättigheter, förbättra miljön och 
bekämpandet av korruption. (”CSR - Vem vill revidera socialt ansvar?” 2005)
 

                                                 
3 Agenda 21, eller ”dagordning för det 21:a århundradet”, är ett dokument vari riktlinjer och mål satts upp för en 
global hållbar utveckling. 
4 GRI (Global Reporting Initiative) tar fram riktlinjer, den senaste versionen kallad G3, som ska underlätta 
upprättandet av CSR redovisning. 
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Utvecklingen av 1990-talets miljöredovisningar till hållbarhetsredovisningar har inneburit att 
ett bredare perspektiv antagits och fler aspekter inkluderats (Larsson 2005:172). De senaste 
åren har även en markant ökning kunnat ses globalt vad gäller CSR-redovisning (KPMG 
2005). Marknaden sägs även i allt större utsträckning kräva denna typ av information och 
åtaganden från företags sida (Solomon & Lewis 2002). Detta har lett till att fler företag i allt 
mer skilda branscher sätter större fokus på hållbarhetsaspekter i sina verksamheter. Flera av 
Sveriges stora företag upprättade utförliga CSR-redovisningar år 2006. Bland annat fick 
Trelleborg och Vattenfall FAR SRS pris för bästa fristående hållbarhetsredovisning, samt 
SAS för bästa hållbarhetsredovisning i den tryckta årsredovisningen. (”SAS och Concordia 
redovisade bäst 2006” 2007) Generellt sett blir det allt vanligare att företag använder sig av 
CSR i ett proaktivt syfte. Detta till skillnad från förr då företag började arbeta med frågorna 
först när de kommit i en kris. (”CSR - Vem vill revidera socialt ansvar?” 2005) Det är dock 
fortfarande en minoritet av företag som kvalitetssäkrar5 sin CSR-redovisning (KPMG 2005). 
År 2006 var det endast åtta procent av svenska företags CSR-redovisningar som blivit 
granskade och bestyrkta, men siffran förväntas öka i 2007 års rapporter (Salo 2008a). Detta 
kan anses anmärkningsvärt i ljuset av att FAR var först i världen med en utgiven standard för 
granskning av CSR-redovisningar (”CSR - Vem vill revidera socialt ansvar?” 2005). 
 
CSR är än så länge något som mestadels stora multinationella företag rapporterar. De 
moraliska argumenten för CSR-redovisning ökar med allt större globaliserade företag, samt 
samhällets medvetenhet gällande företags miljö- och samhällspåverkan. (Adams 2004) I 
Europa har emellertid utvecklingen kommit längre än i Sverige gällande CSR-redovisning. 
Den holländska banken Rabobank Group vann pris år 2006 för sin 100 sidiga GRI-
hållbarhetsredovisning som höll en långt högre nivå än de bästa svenska redovisningarna. 
Lars-Olle Larsson menar dock att ingen kommer undan, utan att alla stora företag snart 
kommet vara tvungna att redovisa sin CSR på ett utförligt sätt samt få den kvalitetssäkrad. 
(”Bank bäst i Europa på hållbarhetsredovisning” 2006) 
 

1.3 Problemdiskussion 

CSR är som sagt högt prioriterat för många företag just nu. Trenderna pekar mot fortsatt 
ökande antal redovisningar med fler sidor och mer varierat innehåll. (Larsson 2005) Det 
kommer även påtryckningar från diverse håll, till exempel från aktivister, intressenter och 
investerare, gällande att företag bör upprätta mer och bättre CSR (Larsson 2008). 
Diskussioner förs idag kring huruvida en global standard gällande CSR ska införas (Larsson 
2005). Gray et al (1997) menar dock att CSR-redovisning inte bör bli för standardiserad då 
praxis förändras och utvecklas med tiden. Dessutom är inget företag det andra likt och CSR 

                                                 
5 Med kvalitetssäkring menar vi en extern revision av CSR-redovisning utförd av en specialistrevisor.  
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måste anpassas till varje specifik situation (Gray et al 1997). Experimenterande med 
hållbarhetsredovisning öppnar för nya möjligheter och kan leda till förbättrade redovisningar 
(Gray et al 1996:76f; Gray 1990).  
 
Den omfattande samhällsdebatt som förs idag kring CSR har en starkt positiv underton. Kritik 
har dock riktats mot CSR-redovisningar då de inte anses vara tillräckligt kompletta eller 
enbart tar upp den positiva inverkan företag har på exempelvis miljön. (Solomon & Lewis 
2002) Vidare påstås det finnas en trend i att redovisa CSR med hjälp av färgglada bilder och 
fina diagram, vilket inger en känsla av en reklamkatalog (Fröberg 2007). Förespråkare anser 
det därför viktigt med substans i det som rapporteras så att det inte bara är PR för företaget 
(Salo 2008a). Då GRI har blivit de mest använda riktlinjerna för CSR (KPMG 2005) innebär 
det eventuellt att efterlevandet av dessa leder till bättre och mer kompletta 
hållbarhetsredovisningar. Sverige har även, som första land i världen, infört ett krav på att 
samtliga statligt ägda bolag från och med 1 januari 2008 ska upprätta hållbarhetsredovisning 
enligt GRI (Regeringen; Regeringskansliet 2007).  
 
Det många som menar att hållbarhet är viktigt att arbeta med eftersom kunder blir allt mer 
medvetna och ställer allt högre krav på de varor som produceras, samt på det bakomliggande 
företaget (”Tufft jobba med etik” 2008). Larsson (2005:246ff) menar att det inte räcker att 
enbart fokusera på miljö- och den ekonomiska aspekten för att skapa hållbar utveckling, utan 
arbetet måste kompletteras med bland annat den sociala aspekten. Dessutom har professor 
Lars G. Hassels forskning påvisat att företags aktiva arbete med CSR påverkar dess värde 
positivt (ÖPWC 2008). En aspekt som ofta tonas ner är hur mycket merarbete CSR egentligen 
innebär för företag och att initiativet bland annat kräver nya specialister. Inte alla är positiva 
till denna utveckling och menar istället att företags roll i samhället är att skapa bästa möjliga 
avkastning för aktieägarna. (Qviberg 2006) Enligt Qviberg (2006) kommer CSR-arbete inte 
leda till detta. Qviberg (2006) menar dessutom att ”om företagarna i stället koncentrerar sig på 
det de gör bäst så gör de oss alla rikare. Och det kommer att gynna de svagaste i samhället - 
det har det alltid gjort” (Qviberg 2006).  
 
Detta leder till frågeställningen om vem som egentligen efterfrågar eller kräver extern CSR-
redovisning och ifall företag verkligen behöver lägga tid och pengar på framställandet av 
rapporterna. Utifrån tanken om den fria marknaden kan det konstateras att marknaden 
kommer att kräva en viss mängd CSR, och att behovet sedan bestämmer i vilken utsträckning 
information kommer att presenteras (Solomon & Lewis 2002). Gray et al (2006) menar 
dessutom att kärnan i ett företags CSR-rapportering ligger i relationen mellan företaget, 
samhället och dess intressenter. Hur relationen ser ut ger därmed en förklaring på CSR-
redovisningens utseende (Gray et al 2006; Gray et al 1996:211f).  
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Frågeställningen som dyker upp är ifall det finns en anledning att rapportera CSR om varken 
företagets intressenter, marknaden eller samhället efterfrågar denna information. Walley & 
Whitehead (1994) menar att det är viktigt att företag inser att arbete med, och redovisning av, 
CSR även innebär höga kostnader för företag och att de måste ta dessa kostnader medvetet. 
Det är inte alltid säkert att en CSR-redovisning kommer generera positiv återbäring, och 
därför borde företag välja den CSR som har störst inverkan samt är i linje med företagets egen 
strategi. (Porter & Kramer 2006; Walley & Whitehead 1994)  
 
Problem uppstår för företag som inte har möjlighet att göra val som leder till stor inverkan på 
omvärlden. Som bank, finans-, fastighets- eller investmentbolag är till exempel miljöpåverkan 
liten i förhållande till stora producerande företag. Då exempelvis produktionen inte heller 
bedrivs i utvecklingsländer känns CSR-redovisning inte lika naturligt. Dessutom har det visat 
sig, enligt en undersökning som Globe Forum Business Network nyligen gjort på Large Cap-
bolag, att investmentbolag var sämst på CSR. Bank, fastighet, it/telekom, tjänster samt finans 
fick antingen underkänt eller rejält underkänt. (Salo 2008b) Frågan som kan ställas är om det 
finns en möjlighet att upprätta en bra CSR-redovisning som bank, finans-, fastighets- eller 
investmentbolag.  
 
Trots eventuella svårigheter sätts hög press även på denna typ av icke-direkt miljöpåverkande 
företag, bland annat genom det nya GRI-kravet på alla statligt ägda bolag (Regeringen; 
Regeringskansliet 2007). Vad gäller företag som är noterade på Large Cap sätts också press 
från olika håll. Men fyller CSR-redovisning verkligen en funktion i alla typer av företag? 
Vem efterfrågar CSR från banker, finans-, fastighets- eller investmentbolag? Och om ingen, 
eller väldigt få, finner ett värde i denna information, är det då lönt att satsa tid och resurser på 
CSR? Detta leder till vår problemställning: 
 

1.4 Problemställning 

Är det relevant för Large Cap-bolag och statligt ägda bolag, som inte är direkt 
miljöpåverkande, att externt redovisa CSR? 
 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera hållbarhetsredovisningar i icke-direkt 
miljöpåverkande företag som antingen är svenska statligt ägda eller noterade på svenska 
Large Cap, samt ur företagens perspektiv undersöka varför CSR redovisas och vilket behov 
som finns av CSR-redovisning i dessa företag.  
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1.6 Avgränsningar 

För att besvara vår problemställning på bästa sätt har vi avgränsat våra undersökningsobjekt 
till de Large Cap-bolag som tillhör gruppen ”Finans och fastighet”. (OMX, Finans och 
fastighet) 
 

”Finans och fastighet består av företag som ägnar sig åt bankverksamhet, hypoteksfinansiering, 
finanstjänster till privatkunder, specialiserade finanstjänster, investment banking och 
mäkleriverksamhet, tillgångsförvaltning och depåverksamhet, företagslån, försäkring, 
finansiella investeringar och fastigheter inklusive fastighetsfonder.” (OMX, Finans och 
fastighet) 

 
Utifrån dessa kriterier har vi även valt de undersökta statligt ägda bolagen.  
 

1.7 Positionering och relevans 

CSR har enligt vissa entusiaster varit ett viktigt ämne i årtionden och många akademiska 
bidrag finns på området. Uppsatsen positionerar sig mot de flertal studier som gjorts ur ett 
PR-perspektiv, till exempel hur CSR-redovisningar formas av påtryckningar från media och 
samhället i stort (Collison 2003; Gray 2006). En annan vanligt förekommande vinkling som 
positionering görs mot, är studerandet av CSR ur ett strategiskt perspektiv samt hur företag 
bör anpassa sitt hållbarhetsarbete efter organisationen (Walley & Whitehead 1994; Porter & 
Kramer 2006). Vidare är banker en frekvent studerad bransch, samt dess kravställande 
gällande CSR vid lånebeslut eller investeringar (Gray et al 1996:253; Solomon & Lewis 
2002), något som därför inte granskas. Positionering görs även mot de studier som 
genomförts kring värdet av en kvalitetssäkring och vilket syfte det egentligen fyller (O’Dwyer 
& Owen 2005; Owen et al 2000).  
 
Utifrån tidigare genomförda studier kan ett gap påträffas gällande företag som inte har någon 
miljöfarlig tillverkning. Adams & Geoff (2006) riktade i sin studie ett stort frågetecken kring 
hur den stora majoriteten redovisade hållbarhetsdata, då få företag gör riktigt bra ifrån sig. 
Robson & Mitchell (2007) har till viss del studerat CSR inom tjänstebranschen i 
Storbritannien, men studien har fokuserat på innehållet i hållbarhetsredovisningar samt vilken 
företagskaraktäristik som leder till att redovisningen ser ut som den gör. Ur ett svenskt 
perspektiv finns få aktuella akademiska studier på området. Ljungdahl (1999:209) studerade i 
sin avhandling svenska börsbolags miljöredovisningsutveckling mellan år 1990 och 1996. 
Dock är studien relativt inaktuell då redovisningsformen har utvecklats mycket sedan dess. 
Idag uppdateras området till stor del genom debatten i media. En artikel presenterades i 
Balans om att företag informerar om CSR på fel ställen i årsredovisningen (Bäckström & 
Sivertsson 2007). Gällande CSR i tjänsteföretag har en empirisk studie nyligen gjorts som 
påvisar att bank-, finans-, fastighets- och investmentbranschen är sämst av Large Cap-bolagen 
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på CSR-redovisning (Salo 2008b). Då få andra studier gjorts i Sverige angående CSR-
redovisning i företag utan direkt miljöpåverkan resulterar detta i ett gap som ska försöka 
fyllas genom denna uppsats.   
 
Med detta akademiska bidrag önskas därmed väcka debatt kring hur företag som inte har en 
direkt miljöpåverkan redovisar CSR. Då intresset för hållbarhet är stort i Sverige just nu, 
anser vi det intressant att se problematiken i en svensk kontext. Analysen av icke-direkt 
miljöpåverkande företags hållbarhetsredovisningar är tänkt att skapa en förståelse och inblick 
i hur dessa företag redovisar idag. Undersökningen av både Large Cap-bolag och statligt ägda 
bolag är intressant ur perspektivet att statligt ägda bolag från och med 1 januari 2008 måste 
följa GRI vid upprättandet av CSR-redovisning (Regeringskansliet 2007), och därmed är 
tvungna att arbeta med CSR. De aktuella Large Cap-bolagen gör dåligt ifrån sig gällande CSR 
(Salo 2008b) och ett ifrågasättande av deras behov av externt presenterad CSR känns 
naturligt. Det är även intressant att undersöka ifall behovet av CSR är större i ett statligt ägt 
bolag än i ett företag med aktieägarintresse. Dessutom är det viktigt att förstå företags syfte 
med sin CSR-redovisning för att reda ut vilket behovet är av denna. Studien ska därmed bidra 
till en ökad inblick i hållbarhetsredovisningen i företag med icke- direkt miljöpåverkande 
verksamhet, samt ligga till grund för vidare forskning inom ämnet. Dessutom finns en 
möjlighet att studien bidrar till en ökad förståelse av behovet eller icke-behovet av CSR i alla 
icke-direkt miljöpåverkande företag.   
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1.8 Disposition 

INLEDNING 
Bakgrund, 

problemdiskussion, 
problemställning och syfte 

METOD 
Beskrivning av uppsatsens 
genomförande samt kritik 

REFERENSRAM 
Vad är CSR, infallsvinklar 
på CSR, påverkan på CSR-
redovisningen, lagstiftning, 

riktlinjer och 
kvalitetssäkring 

EMPIRI 
Presentation av sekundär 
empiri, årsredovisnings-

studie och primärdata i form 
av intervjuer 

ANALYS 
Empirin tillsammans med 
referensramen analyseras 

efter fem kriterier 

SLUTDISKUSSION 
Slutsats och slutlig 

diskussion kring ämnet 

Den fortsatta dispositionen av uppsatsen kan utläsas i den 
egenutformade figur 1 och innebär följande; i 
nästkommande kapitel behandlas metoden för uppsatsen, 
där uppsatsens tillvägagångssätt och kritik mot 
genomförandet presenteras. Därefter behandlar kapitel tre 
uppsatsens referensram, där läsaren får god inblick i teori, 
lagstiftning samt frekvent använda riktlinjer på CSR-
området. Samtliga delar av referensramen kan innefattas i 
Gray et als fem kriterier av CSR, vilka kommer att 
användas för att strukturera analysen. Kapitel fyra, 
empirikapitlet, presenterar till en början sekundär empiri 
som beskriver dagens situation i Sverige gällande CSR. Den 
följs av årsredovisningsstudien av 29 bolag som antingen är 
statligt ägda eller är noterade på svenska Large Cap. Det 
fjärde kapitlet avslutas med en redogörelse av genomförda 
intervjuer. I det femte kapitlet, analyskapitlet, vävs empirin 
och referensramen samman och analyseras utifrån Gray et 
als fem delar av CSR som presenterats i kapitel tre. Detta 
mynnar sedan ut i kapitel sex, slutdiskussion, där 
uppsatsens slutsats presenteras. Dessutom förs en 
diskussion kring uppsatsens resultat i ett vidare perspektiv 
för att till sist avslutas med förslag på vidare forskning inom 
ämnet.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 Figur 1: Uppsatsens disposition
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 METOD 
I nedanstående kapitel presenteras först uppsatsens metodologiska överväganden. Därefter 
framställs det övergripande tillvägagångssättet som i sin tur följs av datainsamlingsmetod, 
val av källor, företag, referensram, samt metoden för intervjuerna och årsredovisnings-
studien. Till sist behandlas kritik mot använda källor och mot metoden i sin helhet. 
 

2.1 Metodologiska överväganden 

2.1.1 Abduktiv ansats 

Ett flertal datainsamlingsalternativ finns för att komma fram till uppsatsens slutliga mål. 
Bland annat en strategi att med en bevisande metod gå från teori till empiri, så kallad deduktiv 
ansats. Ett annat tillvägagångssätt är den induktiva metoden med en mer upptäckande 
karaktär, som innebär att gå från empiri till teori. (Holme & Solvang 1997:51) För att bygga 
upp uppsatsen på bästa sätt användes en mix av de två metoderna, det vill säga en abduktiv 
ansats. Denna ansats kan urskiljas genom att årsredovisningsstudien av företags redovisningar 
påbörjades direkt efter val av ämne. Utifrån det funna empiriska materialet kunde det utläsas 
att vissa företag var sämre på CSR än andra. Arbetet fortskred med insamling och 
uppbyggande av en referensram grundad i vår problemställning. Denna, i kombination med 
årsredovisningsstudien, användes sedan för att forma intervjufrågor och applicerades till sist 
på det empiriska materialet i analysen.    
 

2.1.2 Kvantitativ och kvalitativ metod  

Metodtriangulering innebär att olika forskningsstrategier kombineras, och kan användas för 
att höja tillförlitligheten och giltigheten hos informationen och slutsatserna (Jacobsen 
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2002:275). Istället för att använda en renodlad kvantitativ eller kvalitativ metod används i 
uppsatsen en triangulering av båda ansatserna för komplettering. Den kvantitativa 
undersökningen utgörs av en dokumentstudie av 29 årsredovisningar tillhörande Large Cap-
bolag och statligt ägda bolag. Den kvalitativa studien består av nio intervjuer vars syfte är att 
skapa en djupare förståelse av resultaten i årsredovisningsstudien och ämnet i sin helhet. 
  
Metodtrianguleringen beror mestadels på utformningen av uppsatsens problemställning och 
syfte. Metoderna kompletterar varandra genom att den kvantitativa studien är strukturerad och 
formaliserad, samt tydligt klargör hur förhållandena ter sig. (Holme & Solvang 1997:14, 150) 
Dessutom används undersökningen till viss del för att kunna göra generaliseringar och 
upptäcka trender. Den kvantitativa ansatsen ger även en översikt som underlättar finnandet av 
faktorer som bör behandlas i den kvalitativa undersökningen. Kvalitativ metod innebär en 
mindre formaliserad ansats där närheten till källan är tydlig (Holme & Solvang 1997:14). 
Dessutom går den kvalitativa ansatsen exempelvis mer på djupet i vissa frågor, samt tar fram 
fler aspekter (Jacobsen 2002:56). Valet av genomförandet av kvalitativa intervjuer togs för att 
få en mer nyanserad bild och djupare insikt på området. Intervjuerna används för att 
komplettera dokumentstudien med mer ingående information från personer som dagligen 
arbetar med CSR.  
 

2.2 Tillvägagångssätt 

Det övergripande tillvägagångssättet har varit att utgå från syftet och problemställningen. 
Insamlandet av relevanta teoretiska bidrag kring CSR samt riktlinjer och lagstiftning utgör en 
referensram som ligger till grund för uppsatsens analys. En genomgång av företags 
årsredovisningar gjordes för att undersöka hur dessa redovisar CSR. För att täcka CSR-
utvecklingen i Sverige var det nödvändigt att granska exempelvis artiklar från dagstidningar 
och tidskrifter. Dessutom gjordes ett antal intervjuer med bland annat företag för att få fram 
bakomliggande aspekter till CSR-redovisningen. Referensramen applicerades sedan på det 
empiriska materialet i analysen, som slutligen leder till en slutsats och slutdiskussion.  
 

2.2.1 Datainsamlingsmetod 

Informationsinsamlandet startades med att flertalet sökningar gjordes i databaser, såsom 
Lunds Universitets databaser Lovisa och ELIN, i jakt på relevanta böcker och artiklar för 
uppsatsens syfte. Dessutom gjordes sökningar i den internationella artikeldatabasen, 
ABI/Inform, samt i det svenska biblioteks övergripande nätverk, LIBRIS. Sökmotorer på 
Internet såsom Google och Google Scholar har använts, men i en mindre utsträckning. 
Dessutom har artiklar från dagstidningar och tidskrifter, funna genom sökningar i 
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Mediearkivet samt FAR komplett online, i viss mån använts. Framförallt har sökord såsom 
CSR, hållbarhetsredovisning, sustainability och GRI använts i databaserna för att finna 
relevanta böcker och artiklar. För ytterligare användbar information och artiklar, har på 
området framstående forskares källhänvisningar använts. 
 

2.2.2 Val av källor 

Efter sökandet skedde en bearbetning av källorna, vilket till stor del gjorts utefter Holme & 
Solvangs (1997:130) fyra faser; observation, ursprung, tolkning och användbarhet. Dessa har 
dock inte följts åt i ordning utan har överlappat varandra under uppsatsens gång. Den första 
fasen, observation, genomfördes då litteratur observerades för att ge en inblick och förståelse 
av ämnet. (Holme & Solvang 1997:130) Följden av observationen blev att relevanta källor 
upptäcktes som var användbara i arbetets fortskridande. Information som eftersöktes var teori 
som på bästa sätt kunde besvara problemställningen, däri bland annat information som 
förklarar vad CSR är, samt vad som påverkar CSR-redovisningens utformning.   
 
Ursprungsbestämning, den andra fasen, handlar om den identifiering och granskning av 
källans härkomst och författare som genomförts (Holme & Solvang 1997:131). Både vad 
gäller vem författaren är och i vilken tidskrift artikeln är tryckt, har legat till grund för valet av 
källor. Detta ledde till att arbetet först utgick från artiklar och böcker av ”gurun” på CSR-
redovisningsområdet, Rob Gray, för att sedan söka efter relevanta källor utifrån honom. 
Dessutom kompletterades det med andra vinklingar genom artiklar från kritiskt utvalda 
tidskrifter, bland annat Accounting, Organizations and Society, European Accounting 
Review, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Journal of Business Ethics samt 
Business Strategy and the Environment. För att täcka CSR-utvecklingen i Sverige studerades 
artiklar från tidningar som ansågs tillförlitliga såsom Dagens Industri, Svenska Dagbladet, 
Balans samt Dagens Miljö.  
 
Den tredje fasen, tolkning, innefattar den analys av texten som gjorts för att förstå författarens 
huvudpoäng samt syfte med artikeln (Holme & Solvang 1997:134). Förståelse av texten har 
eftersträvats så långt som möjligt, och textens ursprung och författare är återigen viktiga och 
har valts med omsorg. Arbete har lagts ner på textgranskningen för att försöka förstå hela 
sammanhanget, och författaren och dess ställning till CSR har kritiskt granskats och tolkats.  
 
Holme & Solvangs (1997:135) sista fas gäller huruvida källan har setts som användbar eller 
inte för uppsatsens syfte. För att identifiera användbarheten har överväganden gällande 
källornas trovärdighet samt adekvathet för syftet gjorts genomgående.  
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2.2.3 Val av referensram  

Uppsatsens referensram består av teori, lagstiftning och riktlinjer. Som teori har vi valt att 
definiera den forskning som presenteras i vetenskapliga artiklar och avhandlingar, samt som 
behandlar särskilda fenomen som förklarar ett utfall (Rasmusson). Lagstiftningen och 
riktlinjerna utgör därmed den del av referensramen som inte klassas som teori. Valet av 
referensram tog sin utgångspunkt i uppsatsens problemställning och syfte, samt tar upp 
relativt många aspekter av CSR för att kunna skapa en helhetsbild. För att få en förståelse för 
varför företag redovisar eller inte redovisar CSR, är det först och främst viktigt att förstå vad 
CSR är. I och med detta läggs en viss tyngd i referensramen på att presentera vad CSR är, 
infallsvinklar på CSR-redovisning samt olika faktorer som påverkar CSR. Bland annat 
redogörs det för påverkan genom kultur och politik samt intressentteori, legitimitetsteori och 
teori kring kvalitetssäkring.  
 
Viss icke-finansiell information måste presenteras i en årsredovisning enligt lag. Med 
anledning av detta presenteras de relevanta paragraferna i referensramen. En ytterligare 
påverkan är de koder och verktyg som företag använder sig av, och därför presenteras de mest 
relevanta i referensramen. FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag är de koder som flest av de studerade företagen använder sig av, och därför görs en 
beskrivning av dessa för att skapa en ökad förståelse. Vad gäller GRI är redogörelsen särskilt 
relevant på grund av kravet på de statligt ägda bolagen från och med 1 januari 2008. Dock har 
endast valda delar av riktlinjerna tagits med på grund av dess stora omfattning och djup. En 
del koder gällande CSR har valts bort då de antingen efterföljs av väldigt få analyserade 
företag, exempelvis Globalt Ansvar, eller enbart behandlar en del av CSR, till exempel 
miljöcertifiering enligt ISO6 eller EMAS7.  
 

2.2.4 Val av företag 

Valet av företag resulterade i en studie av både Large Cap-bolag och svenska statligt ägda 
bolag. Anledningen var först och främst att forskning företrädesvis menar att stora noterade 
bolag är bäst på att redovisa CSR, samt att redovisningsformen är mest relevant för dem då de 
har flest intressenter. En jämförelse med de statligt ägda bolagen ansågs relevant då de måste 
redovisa CSR i enlighet med GRI-riktlinjerna, och därmed i högsta grad är involverade i 
ämnet. Då många studier gjorts på producerande miljöpåverkande företag, och dessa oftast 
har bäst CSR-redovisningar såg vi en anledning att studera andra typer av företag. För att göra 
ett urval av bolag fokuserar uppsatsen på Large Cap-bolagen i sektorn Finans och fastighet, 

                                                 
6 ISO (International Organization for Standardization) är världens största utvecklare och publicerare av 
internationella standarder.  
7 EMAS (Eco Management and Audit Scheme) är EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljöredovisningsordning.  
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som är en av de tio sektorer svenska Large Cap är uppdelat i enligt Global Industry 
Classification Standard (OMX, GICS-klassificering). Detta innebar en analys av banker, 
finans-, fastighets- och investmentbolag som antingen är svenska statligt ägda eller noterade 
på Large Cap. Studien innefattar samtliga bolag inom Finans- och fastighetssektorn på 
svenska Large Cap och utifrån GICS sektordefinition valdes alla de statligt ägda bolagen som 
uppfyller kriterierna. Dock valdes de statligt ägda bolagen Kasernen och Stattum samt Ireco 
och Bostadsgaranti bort eftersom vi antingen inte funnit bolagens enskilda årsredovisningar, 
eller att bolagen inte kommit ut med 2007 års årsredovisning ännu. 
  

2.2.5 Dokumentstudie av årsredovisningar 

Dokumentstudier används för att ta del av information som redan är insamlad och presenterad 
av någon annan, vilket är en sorts sekundärdata (Jacobsen 2002:153, 186). I denna uppsats har 
en analys gjorts av årsredovisningar i 12 statligt ägda bolag och 19 Large Cap-bolag för att ge 
en överskådlig bild av nivån på presenterad CSR i företagen. Precis som Jacobsen (2002:186) 
menar är denna sorts studier i synnerhet användbara då information söks kring hur andra 
tolkat och presenterat en viss situation eller händelse. Syftet med studien var inte att göra en 
djupgående analys av all information, utan att skapa en övergripande uppfattning om vad, och 
hur, de undersökta företagen presenterar sin hållbarhetsredovisning.  
 
Vid insamlandet av informationen från företagens årsredovisningar lades fokus på tre 
övergripande teman; miljö, anställda samt etik.  Dessa teman baseras på Gray et al (1996:82) 
som menar att det är den vanligaste uppdelning företag gör av sin CSR-redovisning. Utifrån 
dessa teman studerades vissa på förhand bestämda frågeställningar. Informationen 
sammanställdes i ett enklare kodningsschema för att ge en överblick samt underlätta analysen. 
Studiens undersökningsområden och tillvägagångssätt presenteras mer ingående i avsnitt 4.2. 
I bilaga 3 återfinns även en sammanställning av studien i sin helhet och däri presenteras alla 
de undersökta områdena. 
 
Anledningen till att dokumentstudien enbart innefattat information kring CSR som 
presenteras i företagens årsredovisningar, är först och främst att dessa innehåller tydlig och 
strukturerad information som presenteras externt. För det andra presenterade få av de 
studerade företagen separata hållbarhetsredovisningar, och de som väl fanns innehöll samma 
text som årsredovisningen. SEB hade dock, som enda studerade företag, en kortfattad separat 
CSR-redovisning som presenterade aningen mer utvecklad information än årsredovisningen. 
Dessa upplysningar innefattas dock inte i analysen, då de inte skulle förändra SEB:s resultat. 
För det tredje är en möjlig sekundärkälla företagens webbsidor. Då en studie började göras av 
även denna information visade det sig att företagen antingen presenterade samma, eller 
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aningen mer utvecklad, information som i årsredovisningen. Mycket av informationen kunde 
även ses som ren marknadsföring. Studien avgränsades därför till att enbart fokusera på den i 
årsredovisningarna presenterade informationen. Dessutom leder avgränsningen till ökad 
rättvisa samt tydlighet gällande vad som analyseras och inte.  
 

2.2.6 Val av intervjuobjekt samt genomförande 

För att samla in kvalitativ data till undersökningen har nio intervjuer genomförts. Intervjuerna 
ökar studiens flexibilitet (Bryman & Bell 2005:360) samt ger direkt tillgång till källan, det vill 
säga uppsatsen får tillgång till primärdata. Det positiva med insamling av primärdata är 
dessutom att den blir skräddarsydd för undersökningens problemställning (Jacobsen 
2002:152). Intervjuerna ger vidare ökad klarhet gällande dokumentstudiens resultat då 
intervjufrågorna baseras på detta, samt på uppsatsens syfte och referensram. 
 
Valet av intervjuobjekt gjordes utifrån tanken att många olika infallsvinklar bättre kan reda ut 
och försöka besvara uppsatsens problemställning. Då syftet är en undersökning gjord ur 
företagens perspektiv var det en självklarhet att intervjua företag. För att få en mer generell 
bild gällande alla de undersökta företagen, har intervjuer om företagens redovisningar 
genomförts med respondenter som dagligen arbetar med frågorna och ser till företagens bästa 
gällande deras CSR. Önskan var för det första att få intervjua företag i olika branscher, för det 
andra både statligt ägda och Large Cap-bolag, samt för det tredje både företag som är bättre 
och sämre på att redovisa CSR. Med det som utgångspunkt valdes företagen. Inte alla 
kontaktade företag ville eller hade möjlighet att bli intervjuade. OMX valde att tacka nej då de 
varken tillämpar hållbarhetsredovisning eller tycker att det är relevant för deras verksamhet. 
Kinnevik tackade också nej på grund av att de är ett företag med få anställda som sällan ställer 
upp på intervjuer, samt heller inte tillämpar CSR-redovisning i någon större utsträckning. De 
nio intervjuer som genomfördes var med: 
 
Tabell 1: Intervjurespondenter 

Namn Företag Position
Maria Allstrin Nordea Compliance Consultant inom Group 

Compliance
Lina Andersson och Åsa Ekberg KPMG Konsulter på Sustainability Services
Marianne Bogle CSR Sweden Verksamhetsansvarig
Jenny Didong Näringsdepartementet Ansvarig för ägarpolicy, enheten för 

statligt ägande
Malin Engelbrecht Castellum Miljösamordnare på koncernnivå
Lena Hedlund och Christine Brosewitz SBAB Kommunikationschef respektive press- 

och informationsansvarig
Lars-Olle Larsson Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers
Specialistrevisor inom Sustainable 
Business Solutions

Sverker Sivall Industrivärden Investment Relations Officer 
Olof Sjöberg Vasakronan Miljöchef och energiansvarig
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Intervjurespondenten på respektive företag var den person som företaget ansåg bäst lämpad 
att kunna svara på våra frågor. De intervjuade företagen som ingått i årsredovisningsstudien 
tillhör olika branscher och arbetar i företag som presenterar CSR av varierande kvalitet. 
Förutom att intervjua företag valdes även respondenter från två revisionsbyråer; Lars-Olle 
Larsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt Lina Andersson och Åsa Ekberg, KPMG. Vi 
intervjuade dessutom Marianne Bogle som är verksamhetsansvarig för företagsnätverket CSR 
Sweden samt Jenny Didong som är ansvarig för ägarpolicy, enheten för statligt ägande på 
Näringsdepartementet. Anledningen till intervjuerna med revisorer och CSR Sweden är att de 
är bland de mest insatta i det allmänna CSR-arbetet i Sverige idag. Dessutom har de kontakt 
med många företag och kan ge uppsatsen en bredare och mer allmän bild av CSR-
utvecklingen, situationen i Sverige idag, behovet av CSR samt framtidsutsikter för företagen i 
den valda sektorn. Samtidigt är vi medvetna om att dessa intervjuobjekt är förespråkare för 
upprättandet av CSR-redovisning. Valet av Näringsdepartementet som intervjuobjekt var för 
att få ytterligare insikt i beslutet att kräva CSR-redovisning enligt GRI för alla statligt ägda 
bolag.  
 

Intervjuerna har skett via telefon, och med Nordea via e-mail, då samtliga respondenter är 
stationerade i Stockholm eller Göteborg. Förutom avståndet är det lättare och mer tidseffektivt 
att hantera telefonintervjuer. De genomförda intervjuerna har varit semi-strukturerade, då 
respondenterna har fått frågor utifrån en intervjuguide med teman (se bilaga 4). 
Respondenterna fick se intervjuguiden i förväg om så önskades. Anledningen till semi-
strukturerade intervjuer är att respondenterna får stor frihet att utforma svaren, samt att 
följdfrågor kan ställas under intervjun utifrån respondentens svar. Precis som Bryman och 
Bell (2005:363) hävdar är denna variant av intervju även väldigt flexibel både för intervjuaren 
och respondenterna. Svaren skrevs ner under tiden, men för att inte gå miste om någon viktig 
information spelades intervjuerna även in. Efter intervjuerna lyssnade vi på svaren återigen 
både för att kontrollera att refererandet blivit rätt och för att komplettera missad information. 
Vi skickade även de nedskrivna intervjuerna till de respondenter som så önskade, för att de 
skulle få möjlighet att kommentera eventuella felrefereringar. Bankerna var generellt sett 
svåra att få tag på för en intervju. Nordea hade tidsbrist och för att kunna genomföra en 
intervju överhuvudtaget resulterade det i en intervju via e-mail.  
 

2.3 Kritik 

2.3.1 Metodkritik 

Kritik kan riktas gentemot uppsatsens generella tillvägagångssätt, litteraturen, 
årsredovisningsstudien, författarna samt intervjuerna. All kritik som presenteras i detta avsnitt 
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har vi på bästa sätt försökt ta hänsyn till under hela processen, samt har en strävan gjorts att 
försöka hålla oss så objektiva som möjligt och vara kritiska i vårt tänkande och skrivande. 
 
Reliabilitet, relevans och validitet 
Reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten, hos uppsatsen behandlar ifall utfallet av studien 
blir detsamma ifall den genomförs igen, eller om resultatet bara består av tillfälligheter 
(Bryman & Bell 2005:48). Uppsatsens reliabilitet påverkas både av dess kvantitativa samt 
kvalitativa karaktär. Den kvantitativa undersökningen har en betydligt högre reliabilitet, då 
studien kan beskrivas på ett enkelt sätt samt utgår ifrån information i offentliga 
årsredovisningar. Det är därför enklare att få likvärdiga resultat vid en annan studie. 
(Kabanoff et al 1995) Dokumentstudier påverkas även förhållandevis lite av forskaren, vilket 
ger en reliabilitetshöjande effekt. Problematiken kring studiens reliabilitet gäller därmed 
främst den kvalitativa delen av undersökningen, då intervjuer alltid innebär ett subjektivt 
moment. Försök att öka studiens reliabilitet har bland annat gjorts genom presenterandet av 
intervjuguider, samt en ingående beskrivning av studiens tillvägagångssätt. Ingen av 
respondenterna önskade heller att vara anonym, vilket kan öka tillförlitligheten. 
 
En gemensam problematik för både den kvantitativa och kvalitativa delen av studien är att 
CSR är ett högaktuellt ämne, vilket innebär att snabba förändringar sker på området. Strävan 
är dock att höja studiens relevans genom att i så stor utsträckning som möjligt täcka av 
tillgänglig teori på området, samt använda så nya och uppdaterade källor som möjligt. 
Genomgående finns även en strävan mot så hög transparens som möjligt i varje del av 
uppsatsen.  
 
Vidare kan uppsatsens validitet diskuteras, det vill säga att undersökningen utvärderas om den 
mäter det den avser mäta (Svenning 2003:63). Uppsatsens interna validitet anses vara hög då 
uppsatsens samtliga delar har ett tydligt samband. Detta leder till en röd tråd som löper genom 
uppsatsen, innebärande att de olika infallsvinklar och kompletterande material som är 
medtagna fyller ett syfte i besvarandet av problemställningen. Vad gäller uppsatsens externa 
validitet anses även denna relativt hög i studien. Detta eftersom en möjlighet ses i att kunna 
generalisera resultaten till att gälla en stor del av alla svenska banker, finans-, fastighets- och 
investmentbolag, eftersom alla statligt ägda och Large Cap-bolag i dessa branscher studerats 
och intervjuer från olika infallsvinklar genomförts.  
 
Kritik mot teoriinsamling, årsredovisningsstudien samt intervjuer 
Kritik kan riktas mot teoriinsamlingen då det finns en risk att relevant information har fallit 
bort i och med de begränsningar som gjorts i sökprocessen. Samtidigt är det viktigt att samla 
in väsentlig information som passar uppsatsens syfte och problemställning, vilket har lett till 
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att både avgränsningar och val av källor har gjorts utifrån detta. Dessutom har ett brett och 
noggrant informationssökande genomförts för att inte förlora helhetssynen gällande CSR. 
Något som även kan ha påverkat oss som författare är att vissa källor inte är helt objektiva, till 
exempel de som har ett underliggande positivt förhållningssätt till CSR. Dessutom kan kritik 
riktas mot oss författare då vi i stor utsträckning anses homogena gällande vårt tänkande, 
eftersom vi är kvinnor i samma ålder med ungefär samma bakgrund och utbildning. En följd 
av detta kan bli minskad bredd på kunskapsackumulationen.   
 
Kritik kan även riktas mot genomförandet av årsredovisningsstudien, då denna gjordes 
översiktligt och analysen av informationen inte var djupgående. Anledningen till detta beslut 
var att skapa en uppfattning om CSR-redovisning inom den valda sektorn och en skapa en 
bakgrund inför intervjuerna. Tidsbristen spelade även en stor roll och fler intervjuer ansågs ge 
bättre svar på problemställningen än en mer djupgående dokumentstudie. Dessutom finns det 
alltid en risk att viss information faller bort vid en dokumentstudie, då kriterierna inte är helt 
fasta utan består av ett godtyckligt omdöme om vad företagen presenterar i sin CSR-
redovisning. Ytterligare kritik mot årsredovisningsstudien är valet av företag. En medvetenhet 
finns kring att vissa av de statligt ägda bolagen är betydligt mindre än Large Cap-bolagen. 
Ändå har valet gjorts att studera dem eftersom att de ska redovisa enligt GRI-riktlinjerna från 
och med år 2008.  
 
Studien gjordes på 29 företag, men på grund av tidsbrist kunde respondenter från alla dessa 
inte intervjuas för att få en djupare förståelse för samtliga hållbarhetsredovisningar. Med 
anledning av detta har ett selektivt urval gjorts, då vissa kvaliteter hos undersökningsobjekten 
efterfrågas. Användandet av telefonintervjuer kan även kritiseras då intervjun inte sker under 
ett personligt möte, vilket innebär att ansiktsuttryck och liknande inte kan avläsas. Kritik kan 
även riktas mot intervjun via e-mail med Nordea då möjlighet inte fanns att ställa eventuella 
följdfrågor eller få lika utförliga svar. Ytterligare kritik är att en intervjuareffekt kan uppstå, 
då vi som intervjuare kan inverka på respondenterna bland annat genom att ställa fel eller 
ledande frågor som kan påverka respondentens svar. Dessutom kan den semi-strukturerade 
intervjutekniken i alltför stor utsträckning verka styrd. 
 

2.3.2 Källkritik 

Sekundärdata  
En kritik kan riktas mot att vi inte enbart refererat till förstahandskällor, då detta varit 
omöjligt eftersom forskningsområdet är så stort. Stundtals har detta inneburit att andra- och 
tredjehandskällor fått undersökas. Följden av att använda denna typ av återberättade källor 
kan bli bortfall och omarbetning av sakförhållanden (Jacobsen 2002:207f). Dock har 
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originalkällan i så hög utsträckning som möjligt försökt nyttjas. En del av den funna 
litteraturen har också haft några år på nacken, samt har inte alltid varit skriven i samma syfte 
som denna studie, vilket är något som tagits i beaktning vid refererandet.  
 
En hel del källor som använts har på något sätt hört ihop med en annan använd källa, till 
exempel genom att de refererat till varandra. Rob Gray är en stor förespråkare av CSR och har 
forskat ihop med flera av de refererade författarna. Hänsyn har dock försökt tas till 
problematiken med dessa beroende och normativa källor i framställningen. Enligt Jacobsen 
(2002:30) finns däremot ingen neutral och helt värderingsfri forskning. Vad gäller analysen av 
årsredovisningsstudien har vi dessutom haft i bakhuvudet att företag i hög grad försöker visa 
sig från sin bästa sida. 
 
Två källor är ganska dominerande i uppsatsen, Rob Gray och Lars-Olle Larsson, vilket vi är 
medvetna om och försökt ta hänsyn till. Anledningen till det frekventa användandet är att de 
är framstående på området och är inblandade i mycket av arbetet som görs. Dessutom finns en 
medvetenhet kring att Lars-Olle Larsson varit inblandad i införandet av GRI-kravet för statligt 
ägda bolag. Ett försök görs dock att inte enbart presentera en positivt vinklad bild av CSR, då 
ett stort fokus legat på kritiska aspekter av CSR. Samtidigt har ett kritiskt förhållningssätt till 
källorna försökt åstadkommas genom att till exempel använda källor från olika tidskrifter, 
olika länder samt från olika tidpunkter. Kritik kan även riktas mot användandet av artiklar 
från till exempel dagstidningar för att täcka CSR-utvecklingen i Sverige. Då tillgänglig 
forskning är sparsmakad, samt de använda tidningarna och tidskrifterna relativt stora och 
allmänt betrodda, ansågs användandet av dessa som bästa möjliga alternativ.  
 
Primärdata  
Trots att primärdata har många positiva sidor, såsom åtkomsten till den direkta källan samt 
insamling av information utifrån uppsatsens problemställning och syfte, finns det även 
negativa aspekter som beaktats. Något som kan kritiseras är att vissa av de undersökta 
bolagen äger varandra, men hänsyn har varken tagits till detta eller vilken typ av bolag 
exempelvis investmentbolagen äger. Respondenterna fick dessutom intervjuguiden i förväg 
om så önskades, vilket både kan vara positivt och negativt. Å ena sidan kan svaren bli 
precisare, mer genomtänkta och utförligare, men å andra sidan kan respondenternas svar 
påverkas i och med att de har sett samtliga frågor, kopplar samman dem och ser inte dem som 
enskilda frågor. Respondenten vid intervjun kan också vara påverkad av förhållanden utanför 
intervjuarens vetskap, vilket kan inverka på respondentens svar. Dessutom finns en risk att 
inte all fakta förs fram under intervjun, då informationen till exempel kan vara känslig eller 
irrelevant vid detta tillfälle enligt respondenten. En ytterligare varningsklocka är att 
respondenten kan försöka få sitt företag att framstå på bästa möjliga sätt, och därmed gör 
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reklam för företaget istället för att svara rättvisande. En vidare faktor som kan vara värd att ta 
upp är att det märktes skillnad på ifall respondenterna var vana vid intervjuer eller inte, vilket 
i sin tur kunde påverka deras svar. Denna problematik har hållits i bakhuvudet under 
intervjuerna för att i så hög grad som möjligt få rättvisande resultat, och samtidigt försöka 
undvika den stora mängd CSR-information som framhålls ur ren marknadsföringssynpunkt.  
 

2.4 Sammanfattning 

Uppsatsen är uppbyggd med hjälp av en abduktiv ansats. Insamling av information till 
referensramen har gjorts bland annat utifrån ”gurun” på området, Rob Gray, relevanta 
tidskrifter, databaser, lagstiftning och riktlinjer. Bearbetningen av källorna har till stor del 
gjorts utefter fyra faser; observation, ursprung, tolkning och användbarhet. Det empiriska 
materialet har samlats in både med hjälp av en kvantitativ metod, i form av en 
årsredovisningsstudie av 29 statligt ägda bolag och Large Cap-bolag, och en kvalitativ metod, 
i form av semi-strukturerade intervjuer med fem företag, Näringsdepartementet, CSR Sweden, 
och två revisionsbyråer. Kritik kan riktas mot det generella tillvägagångssättet, litteraturen, 
årsredovisningsstudien, författarna samt intervjuerna. All den presenterade kritiken har vi 
försökt ta hänsyn till genom hela uppsatsprocessen. I nästa kapitel presenteras uppsatsens 
referensram.  
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 REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras först teori om CSR-redovisning; vad det är samt positiva och 
negativa infallsvinklar kring hållbarhetsredovisning. Vidare framställs olika faktorer som 
påverkar CSR-redovisningen. Till sist återges svensk lagstiftning på området, riktlinjer kring 
hållbarhetsredovisning och teori om kvalitetssäkring. 
 

3.1 Vad är CSR? 

Corporate Social Responsibility (CSR) definieras av EU kommissionen som:  
 

”a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business 
operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.” (European 
Commission 2001:6) 

 
CSR innebär följaktligen att företag frivilligt väljer att engagera sig i utvecklingen mot ett mer 
hållbart samhälle (CSR Sweden). Delar av CSR är reglerat i lag och internationellt sett skiljer 
sig lagarna väsentligt åt (Gray et al 1996:82ff). För att ett företag ska ta sitt sociala ansvar 
krävs dock mer än att bara följa lagen i dessa frågor, och företag måste bland annat investera i 
humankapital, miljön och relationen till sina intressenter (European Commission 2001). I 
kombination med det ökande ansvarstagandet har det blivit allt vanligare att upprätta en så 
kallad CSR-redovisning eller hållbarhetsredovisning, som är ett sätt för företag att 
kommunicera sitt sociala ansvarstagande till sina intressenter (Gray et al 1996:3ff). För dessa 
redovisningar har det även arbetats fram ett antal globala riktlinjer (se avsnitt 3.5) gällande 
CSR som företag kan välja att följa vid upprättandet (Larsson 2005). Skillnaden mellan ett 
företags vanliga redovisning och CSR-redovisning är bland annat att en konventionell 
redovisning är lagstadgad och mestadels fokuserar på finansiell information. 
Hållbarhetsredovisning lägger större vikt vid icke-finansiella mått och händelser, vänder sig 
till andra intressenter och uppfyller därmed andra syften för läsaren. (Gray et al 1996:3ff) 
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Företag idag väljer att antingen presentera sin CSR-redovisning som en del av 
årsredovisningen eller som en egen trycksak (Larsson 2005:172ff). 
 

3.1.1 Olika kriterier av CSR 

CSR är ett gränslöst område och kan tydliggöras genom att beskrivas utifrån fem kriterier; 
innehåll, varför, för vem, tillförlitlighet samt fokus (se egenutformade figur 2). Dessa kriterier 
ger en övergripande bild av CSR-redovisningen och kommer framöver att verka som en röd 
tråd genom referensramen och analysen. Alla avsnitt som tas upp i detta kapitel, 
referensramen, påverkar något eller några av de fem kriterierna. Kriterierna kommer därför att 
fungera som en bas på vilken den fortsatta uppsatsen byggs, i synnerhet analyskapitlet (kapitel 
5). För att tydliggöra strukturen ytterligare sammanfattas även, i slutet av detta kapitel, alla 
referensramens delar som tillsammans med de fem kriterierna bildas en övergripande figur (4) 
av referensramen, som följer med till analyskapitlet. Nedan beskrivs de fem kriterierna av 
CSR, vad de innebär samt vilka avsnitt i referensramen som kan användas som en förklaring 
på varje kriterium.  
 

 

CSR  

Innehåll Varför För vem Tillförlitlighet Fokus 

Figur 2: Struktur av referensram enligt Gray et als fem kriterier 
 

Enligt det första kriteriet, innehåll, finns det en uppsjö av möjligheter gällande vilken 
information en CSR-redovisning kan innehålla, vilket kan vara allt från VD:s tankar om 
verksamheten till en fullständig miljöredovisning. Informationen kan delas in i beskrivande, 
kvantitativ eller finansiell data. (Gray et al 1996:82ff) Innehållet som presenteras i en 
hållbarhetsredovisning kan bland annat bero på olika påverkansfaktorer till exempel 
infallsvinklar, kultur, lagstiftning och riktlinjer (se avsnitt 3.2, 3.3.1, 3.4, 3.5).  
 
Vad gäller det andra kriteriet om varför företag väljer att upprätta CSR-redovisning, är detta 
mer svårdefinierat. Kritiker föreslår att det mestadels handlar om självintresse, en möjlighet 
att se bra ut i samhällets ögon, samt att tjäna mer pengar. Dock menar förespråkare att de 
flesta CSR-redovisningar med största sannolikhet har skapats med flera underliggande motiv. 
Bland annat kan motiv till CSR vara legala, marknadsföringsmässiga, svar på påtryckningar 
eller ett sätt att ligga före sina konkurrenter. (Gray et al 1996:82ff) Detta förklaras i uppsatsen 
i avsnitten om infallsvinklar och kulturpåverkan (se avsnitt 3.2, 3.3.1). 
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För det tredje riktar sig CSR traditionellt till en viss publik, och ett exempel på detta är fokus 
på aktieägarna i de fall CSR presenteras i årsredovisningen. Däremot finns det vad gäller CSR 
många andra intressenter än aktieägarna, till exempel anställda, media, staten, konsumenter 
eller samhället i stort, och det kan finnas en anledning att koncentrera sig även på dessa. 
(Gray et al 1996:82ff) Det är dessutom viktigt att involvera intressenter i skapandeprocessen 
av CSR, och Adams (2002; 2004) menar att det är svårt att föreställa sig hur CSR-
rapporteringen skulle kunna tillfredsställa intressenternas krav om deras behov inte tagits 
tillvara i skapandeprocessen. Intressentteori och legitimitetsteori kan bland annat hjälpa till att 
förklara för vem CSR-redovisning upprättas (se avsnitt 3.3.2-3.3.3). 
 
I fråga om det fjärde kriteriet, tillförlitligheten av CSR-redovisning, klassas detta som ett 
betydelsefullt kriterium. Det är viktigt att information presenteras på ett trovärdigt och 
balanserat sätt så att bilden av företaget blir så rättvisande som möjligt. (Gray et al 1996:82ff) 
Kvalitetssäkring av en oberoende extern granskare kan vara ett sätt att öka tillförlitligheten på 
hållbarhetsredovisningen (se avsnitt 3.6).  
 
För det femte ligger traditionellt fokus i CSR-redovisning på tre frågor; anställda/sociala-, 
miljö- och etiska frågor. Det finns även stora möjligheter att fokusera exempelvis på 
investeringar, global handel eller företags totala samhällspåverkan i CSR-redovisningen. 
(Gray et al 1996:82ff) Vilket fokus en hållbarhetsredovisning har beror till exempel på 
intressentteori, legitimitetsteori samt politisk påverkan på redovisningen genom bland annat 
lagstiftning och riktlinjer (se avsnitt 3.3.2, 3.3.3, 3.4, 3.5). 
 

3.2 Infallsvinklar på CSR 

Frivillig CSR-redovisning har ökat markant de senaste åren, och Solomon & Lewis (2002) 
presenterar tanken att marknaden kommer att bestämma och kräva hur mycket CSR-
rapportering som behövs. Det är vida diskuterat hur stor marknadens efterfråga på CSR-
redovisning egentligen är, men enligt Gray et al (1996:82ff) är CSR ett gränslöst område med 
enorma möjligheter både för ökad aktivitet och förbättring. 
 

3.2.1 Positiva aspekter med CSR 

Trenderna har de senaste åren gått mot ökade krav på företag gällande CSR, och ett högt 
CSR-initiativ är positivt för ett företag i många hänseenden. Om företag går förbi de mest 
basala legala kraven gällande CSR kan initiativet ha en direkt påverkan på produktiviteten och 
dessutom leda till ett nytt sätt att hantera förändring och social utveckling, samt få ökade 
konkurrensfördelar. (European Commission 2001) KPMG:s (2005) studie konstaterar att 
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motiven till CSR-redovisning i regel är både ekonomiska och etiska. Det är vanligt att företag 
anger att de redovisar CSR på grund av ökad innovation och lärande, ökande av de anställdas 
motivation eller som riskhantering (KPMG 2005). Den positiva ekonomiska påverkan av CSR 
kan brytas ner i direkta och indirekta effekter. Direkta effekter kan till exempel utmynna från 
en bättre arbetsmiljö som leder till en positivare arbetsstyrka och därmed en mer effektiv 
resursanvändning. De indirekta effekterna kan resultera från det ökade konsument- och 
investerarintresset, som i sin tur ökar marknadsmöjligheterna och marknadspriserna. 
(European Commission 2001) 
  
För att lyckas bra med CSR krävs tillvaratagande på intressenternas efterfrågade CSR-
information, samt vilka frågor intressenter skulle vilja att företaget tar tag i (Gray et al 1997). 
Trots att det till stor del är stora multinationella företag som följer CSR-riktlinjer anses dessa 
relevanta för alla företag. Det har visat sig att en god CSR-rapport i många fall kan leda till 
bättre prestationer, högre tillväxt och ökade vinster. (European Commission 2001) Exempel 
på detta är Pava & Krausz (1996) som i sin studie konstaterade att företag som uppfyllde 
kraven gällande CSR i många fall hade bättre finansiella resultat än de övriga studerade 
företagen. Då finansiella institutioner har ökat användandet av miljö- och sociala checklistor 
för att utvärdera lånerisker och investeringar i företag, kan CSR-redovisning även leda till en 
ökad rating av ett företag (European Commission 2001).  
 

3.2.2 Kritik mot CSR 

Ofullständighet och tvivelaktig information 
Mycket kritik har riktats mot CSR, dess syfte samt dagens rapporteringspraxis. En 
problematik med frivilligheten och de låga obligatoriska kraven är bland annat att det är svårt 
för läsaren att förstå om en fullständig bild ges av företagets miljöpåverkan. Dessutom är det 
problematiskt att veta om informationen gäller hela organisationen eller bara ett visst 
segment. (Gray et al 1996:211f) Adams & Geoff (2006) menar att CSR-redovisning i stor 
utsträckning är ofullständig. Trots bristfälligheten fokuseras det fortfarande mycket på den 
information som redovisas och få försök görs att läsa mellan raderna (Adams & Geoff 2006). 
Adams & Geoff (2006) konstaterar dessutom att för lite vikt läggs vid hur företagens 
presenterade CSR-information används till exempel vid fattandet av strategiska beslut.  
 
Adams (2004) håller med om att ett av de största problemen med dagens CSR är att 
redovisningarna inte är kompletta. På grund av detta täcks inte alla de aspekter som behövs 
utifrån ett intressentperspektiv. Det finns därför en nödvändighet att konsultera intressenterna 
vid upprättandet, för att CSR-redovisningen ska bli svårare att ifrågasätta. (Adams 2004) De 
riktlinjer som efterföljs på området har även ökat kvaliteten på CSR-redovisning, men 
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fortfarande finns en ovilja i många företag att kommunicera och upprätta CSR (Solomon & 
Lewis 2002). Solomon & Lewis (2002) menar också att företag vanligtvis är dåliga på att 
specificera de kostnader som kan relateras till dess miljöpåverkan.  
 
Adams (2004) konstaterar vidare att anledningen till ofullständigheten i CSR-redovisningar i 
hög grad beror företags val att inte ta upp de negativa effekter de bidragit till, vilket leder till 
en ensidig CSR-redovisning. Detta kan i sin tur leda till att hela CSR-redovisningen 
ifrågasätts, då risken finns att den enbart används som ett legitimitetsinstrument (Adams 
2004). Solomon & Lewis (2002) hävdar dock att det är förståeligt att företag inte frivilligt 
skyltar med sina ”akilleshälar” då detta kan leda till negativa finansiella effekter samt sämre 
rykte. Det finns även en tydlig ovilja bland företag att presentera specifik information om vad 
som anses vara känsliga ämnen (European Commission 2001; Solomon & Lewis 2002; 
Adams 2002; Gray et al 1996:287ff). I en studie som genomförts av Ball et al (2000) ges även 
belägg för detta, då det konstateras att inga av de i studien medverkande företagen förklarade 
eller utvärderade de dåliga beslut som tagits gällande CSR. 
 
Solomon & Lewis (2002) ser andra orsaker till bristfälligheten såsom ledningens 
ineffektivitet, att miljöfrågor inte går att applicera på företaget, att det kostar för mycket att 
sammanställa redovisningen eller att det helt enkelt är svårt att ändra på gamla vanor. 
Dessutom är risken stor att många företag ser vinstmaximering som sitt enda mål, vilket leder 
till sämre eller icke-existerande CSR (Solomon & Lewis 2002). 
 
CSR som PR 
Den CSR-information som företag väljer att redovisa externt är ofta inte mycket mer än en 
PR-aktivitet från företags sida. Företag är skyldiga att redovisa till bland annat sina 
aktieägare, och CSR är ofta ett ynkligt försök från ledningens sida att försöka maximera 
aktieägarnas välfärd genom att förbättra samhällets bild av företaget. (Solomon & Lewis 
2002) Collison (2003) menar vidare att för lite fokus läggs på CSR som en PR-aktivitet och 
att propaganda har högt inflytande på existerande praxis på området. Då CSR redovisning i 
många fall kan klassas som företagspropaganda är det viktigt att uppmärksamma detta och 
arbeta för att företag inte får för stort inflytande i samhället (Collison 2003). King & Lenox 
(2000) presenterar även risken att företag väljer att skriva under på att följa CSR-riktlinjer för 
att få en sorts bekräftelse mot kritik gällande sin försumlighet på området. Deras studie fann 
också tecken på att företag med svagare miljöprestationer har högre tendens anta dessa typer 
av riktlinjer för att bevisa att de tar sitt ansvar (King & Lenox 2000). 
 
Walley & Whitehead (1994) presenterar en kritisk syn mot CSR i sin helhet och ställer sig 
skeptiska mot att ökad CSR skulle vara en win-win situation för både företag och samhället. I 
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studien menar de att CSR ofta ses som att enbart medföra positiva effekter. Denna tanke är 
orealistisk då CSR för de flesta företag innebär skyhöga kostnader som ofta leder till liten 
ekonomisk återbetalning, något som bör beaktas. Det finns win-win situationer men de är 
ovanliga. (Walley & Whitehead 1994) Dock föreslår Beliveau et al (1994) att CSR kan vara 
olika lönsamt i olika branscher. Den stora utmaningen är att välja de CSR-aktiviteter som har 
störst inverkan och är i linje med företagets egen strategi. Genom att göra val för att få stor 
påverkan ökar också möjligheterna till positiva resultat och win-win situationer. (Porter & 
Kramer 2006; Walley & Whitehead 1994) 
 

3.3 Påverkan på CSR-redovisning 

CSR-redovisning kan påverkas av många olika faktorer. Nedan följer påverkan genom kultur, 
intressentteori samt legitimitetsteori och politik.  
 

3.3.1 Kulturpåverkan 

Adams (2002) menar att CSR-rapporteringsprocessen och beslutsfattandet till stor del beror 
på vilket land företaget är beläget i, hur stort företaget är och hur företagskulturen ser ut. 
Williams & Zinkin (2008) presenterar i sin studie samband mellan ett lands kultur och CSR. 
Författarna konstaterar att konsumenters benägenhet att straffa företag för dåligt CSR-
beteende till stor del beror på kulturella traditioner i landet. Exempelvis är konsumenter i 
länder som Sverige med hög individualism mer sannolika att bestraffa företag som har negativ 
inverkan på miljön, än kollektivistiska länder. I Sverige ses även tid som en relativt knapp 
resurs vilket innebär är konsumenterna är mindre tålmodiga gällande dåligt CSR-beteende, 
och tillrättavisar företag oftare än konsumenter i länder med en mer långsiktig tidshorisont. 
(Williams & Zinkin 2008; Geert Hofstede) Ytterligare uppmärksammat är att många företag 
börjar upprätta CSR-redovisning på grund av press och propaganda från allmänheten, vilket i 
sin tur anses ha högt inflytande på dagens CSR-praxis (Adams 2002; Collison 2003).  
 

3.3.2 Intressentteori 

Intressentteori försöker identifiera relationen mellan ett företags beteende och dess påverkan 
på sina intressenter (Solomon & Lewis 2002). En intressent är någon som kan influera eller 
bli influerad av ett företags aktiviteter; exempelvis staten, samhället, anställda, kunder, 
leverantörer och aktiemarknaden (European Commission 2001; Gray et al 1996:45ff). Det är 
viktigt för ett företag att kunna balansera de olika, och stundtals motarbetande, behov 
intressenterna har. Detta leder i sin tur till en anledning att bistå intressenterna med adekvat 
CSR. (Solomon & Lewis 2002) Två typer av intressentteori kan urskiljas, där den första typen 
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innebär att integrerandet mellan företag och intressenter ses som en socialt grundad relation 
som involverar ansvarstagande och redovisningsskyldighet. Företags intressenter identifieras 
av samhället och redovisningens natur bestäms av relationen mellan intressenten och 
företaget. (Gray et al 1996:45ff) 
 
Den andra typen av intressentteori menar istället att intressenter identifieras av företag. Detta 
görs i den utsträckning företag anser att interagerandet med varje grupp behöver hanteras för 
att bibehålla intressenternas intresse. Därmed läggs mer tid på intressenten ju viktigare den är 
för företaget. Information, till exempel CSR, ses som ett viktigt element som kan användas av 
företag för att hantera eller manipulera en intressents stöd. (Gray et al 1996:45ff) Roberts 
(1992) menar att med hjälp av den andra typen av intressentteori kan fokus i den frivilliga 
CSR-redovisningen ses som ett tecken på vilka intressenter som betyder mest för företaget 
och vilka intressenter företaget helst vill påverka. 
 

3.3.3 Legitimitetsteori och politisk påverkan 

Legitimitetsteori härstammar från föreställningen om ett hypotetiskt socialt kontrakt mellan 
ett företag och samhället (Solomon & Lewis 2002). Teorin kan även ses som en utveckling av 
den andra typen av intressentteori (se 3.3.2) med ett tillägg av konflikt. Grundtanken är att 
företag enbart kan överleva om samhället uppfattar det som att företag verkar i ett 
värdesystem som stämmer överens med samhällets eget värdesystem. (Ljungdahl 1999:45) 
Legitimiteten i ett företag bedöms och utdelas av en utomstående part, och ”den som tilldelar 
legitimiteten godkänner eller accepterar den legitimerades handlingar” (Ljungdahl 1999:45). 
Utifrån denna tanke representerar frivillig CSR en reaktiv strategi och kan fungera som ett sätt 
för företag att få sina handlingar legitimerade. Som en konsekvens förklarar legitimitetsteori 
även varför företag bara presenterar de positiva aspekterna av sitt agerande i sin CSR-
redovisning. (Solomon & Lewis 2002) 
 
Företag kan möta många olika hot mot sin legitimitet och bör därför ha fyra breda 
legitimitetsstrategier för att angripa dessa. De fyra strategierna är; försöka få intressenterna att 
förstå företagets syfte att förbättra sitt utförande, ändra intressenters uppfattning av händelsen, 
distrahera och försöka sätta fokus på andra händelser eller ändra de externa förväntningar som 
finns gällande företagets utförande. Genom dessa strategier ges en insyn i CSR-praxis, då 
många CSR-initiativ kan ses som skapade utifrån en eller flera av de fyra strategierna. 
Exempelvis kan CSR användas för att visa vad företaget gör bra, och därmed få bort fokus 
från det som görs mindre bra. Detta blir i sin tur legitimerande för företaget. (Gray et al 
1996:45ff) 
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Det finns två perspektiv av legitimitetsteori, varav den första fokuserar på legitimitet i 
individuella organisationer, till exempel när ett företag varit del av en stor miljökatastrof och 
CSR används för att fylla det så kallade ”legitimitetsgapet”. Det andra, och mer breda, 
perspektivet tar upp frågor om legitimitet i ett större sammanhang. Exempel kan vara hur CSR 
används för att försöka behålla en positiv bild av företaget i samhället, vilket kräver fokus på 
genomgående ökad legitimitet i hela systemet. (Gray et al 1996:45ff) 
 
En vidareutveckling av legitimitetsteorin har lett till en teori kring CSR som uppkommit ur 
politisk ekonomiteori och centreras kring ett socialt, politiskt och ekonomiskt ramverk. Denna 
teori har ett starkare fokus på makt och konflikt i samhället och den specifika miljö i vilken 
samhället fungerar. Detta leder till att CSR kan reflektera varierande synvinklar och ha olika 
fokus i olika samhällen. Teorin kan användas för att förklara hur frivillig CSR-rapportering 
egentligen uppmuntras av, och upprättas på grund av, politisk press i samhället. (Solomon & 
Lewis 2002) Ett exempel på hur politisk press inverkar på utformningen av CSR-redovisning 
är regeringens beslut om att svenska statligt ägda bolag från och med 1 januari 2008 måste 
upprätta hållbarhetsredovisning enligt GRI (Regeringen; Regeringskansliet 2007). 
 

3.4 Svensk lagstiftning gällande CSR 

Svensk lagstiftning innehåller relativt få regleringar av mjuka värden. I Årsredovisningslagen 
(ÅRL 1995:1554) finns det sedan maj 2005 nya och utvidgade krav på upplysningar kring 
icke-finansiell information, exempelvis upplysningar om miljö- och personalfrågor. 
Anledningen till dessa skärpta krav är EU:s nya regler i Moderniseringsdirektivet. (Larsson 
2006) Enligt ÅRL 6 kap 1 § ska företag i förvaltningsberättelsen lämna upplysningar kring 
utvecklingen av företagets verksamhet. Ytterligare upplysningar ska presenteras gällande de 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer företag står inför. Dessutom ska 
förvaltningsberättelsen innehålla icke-finansiella upplysningar som är viktiga för att förstå 
företagets resultat, ställning eller utveckling och som är relevanta för den aktuella situationen. 
Företag som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt Miljöbalken ska dessutom alltid 
lämna information om företagets yttre miljöpåverkan. Personalspecifika frågor stadgas i ÅRL 
5 kap 18-22 §§ och de uppgifter som ska lämnas i årsredovisningen är bland annat 
medelantalet anställda, sjukfrånvaro, könsfördelningen mellan ledande befattningshavare, 
löner, ersättningar, sociala kostnader och pensioner. (ÅRL)   
 

3.5 CSR-riktlinjer 

Under de senaste åren har mycket arbete lagts ner för att få fram globala riktlinjer gällande 
CSR. I processen har både koder och verktyg utvecklats för att underlätta hållbarhetsarbetet i 
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företag och öka jämförbarheten. Koder för CSR, exempelvis gällande grundläggande 
mänskliga rättigheter, har funnits en längre tid. Dock har speciella uppförandekoder inom 
CSR utvecklats på senare år, och dagens koder bygger till stor del på lagstiftning eller andra 
tvingande regler såsom miljö- och arbetsmiljölagstiftning. FN Global Compact och OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag är två exempel på dessa koder. När en uppförandekod har 
antagits av ett företag ska det praktiska arbetet inledas. I och med detta krävs ett verktyg för 
att skapa en bas för prioriteringar samt riktlinjer för redovisning och granskning. Det idag 
ledande verktyget är Global Reporting Initiative (GRI). (Larsson 2005:129, 142ff) 
 

3.5.1 FN Global Compact 

FN Global Compact är ett frivilligt initiativ med syfte att främja socialt- och miljömedvetet 
ansvarstagande hos internationella organisationer. Global Compact består av tio uppsatta 
principer (se bilaga 1) gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, motverkande av korruption 
samt miljö. Organisationer som följer Global Compact ska se till att deras verksamhet och 
strategi går i linje med principerna. Global Compact är inte ett tvingande regleringsinstrument 
utan litar på de medverkande företagens välvilja att initiera och dela de principer som Global 
Compact baseras på. Företag världen över har gått samman i denna frivillighetsorganisation 
för att uppnå två mål; att göra de tio principerna till norm för företagandet i världen och att 
samtidigt pådriva en stödjande handling av FN:s visioner. (UN Global Compact)  
 

3.5.2 OECD:s riktlinjer för multinationella företag 

OECD har gett ut riktlinjer bestående av rekommendationer som regeringar gemensamt riktar 
mot multinationella företag angående socialt ansvarstagande vid bedrivande av en 
verksamhet. Detta ansvarstagande ska ske i enlighet med lagstiftningen och regeringspolitiken 
i landet, och syftet med riktlinjerna är att säkra ömsesidig tillit mellan företaget och samhället 
det verkat i. Tanken är även att medverka till en förbättring av klimatet för 
utlandsinvesteringar och att företag ska öka sin insats gällande hållbar utveckling. Riktlinjerna 
uppdaterades senast år 2000 och består av tio punkter, för fullständig lista (se bilaga 2). 
(OECD) 
 

3.5.3 Global Reporting Initiative (GRI) 

Global Reporting Initiative (GRI), som är den mest använda referensramen för 
hållbarhetsredovisning, är under ständig förbättring samt appliceras världen över (Global 
Reporting Initiative; Gray 2006). Idag refererar 30 000 verksamheter till GRI och mer än 
1 500 företag, bland dem kända ledande varumärken, använder sig av GRI (Global Reporting 
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Initiative). GRI har dessutom fått stöd från flera håll, bland annat företag, 
frivillighetsorganisationer, redovisningsövervakare (exempelvis AICPA) samt investerare 
(Ballou et al 2006). GRI-ramverket kan bland annat användas till att åskådliggöra hur 
engagerad en organisation är gällande hållbar utveckling, jämföra prestationer över tiden och 
benchmarking (Global Reporting Initiative). 
 
GRI-riktlinjer  
GRI har skapat ett övergripande ramverk innehållande principer och indikatorer som en 
organisation kan ta hjälp av vid mätning och rapportering av sociala-, miljö- och ekonomiska 
prestationer (Global Reporting Initiative). Tanken är att ramverket ska kunna fungera för alla 
typer av organisationer, stora som små. För att lyckas med detta har ramverket både generellt 
och branschspecifikt innehåll som godkänts av en stor mängd intressenter världen över. För 
att underlätta upprättandet av en organisations hållbarhetsredovisning tar GRI även fram 
riktlinjer, kallade Sustainability Reporting Guidelines. Den senaste versionen av riktlinjerna, 
G3, publicerades år 2006. Vissa anser att GRI-riktlinjerna blivit de facto globala standarder 
för rapportering av CSR. (Global Reporting Initiative) Företag som efterföljer GRI:s riktlinjer 
väljer även nivå på sitt engagemang mellan A+ och C (GRI 2006). 
 
GRI-riktlinjerna består av tre lika betydelsefulla delar; rapporteringsprinciper, 
rapporteringsguidning och upplysningar som ska lämnas. För att illustrera och tydliggöra 
GRI:s relativt komplicerade struktur har vi, med hjälp av GRI:s utformade modell (GRI 
2006), skapat en figur (3). 

Rapporteringsprinciper Rapporteringsguidning 

Upplysningar 

Strategi och profil Prestationsindikatorer Ledningsansats 

Sociala 

                  
Figur 3: Struktur av GRI 

 

Ekonomiska Miljö 

FOKUSERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 
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De första två delarna gällande rapporteringsprinciper och rapporteringsguidning är till för att 
hjälpa en organisation fastställa vad som ska innefattas och rapporteras om i en 
hållbarhetsredovisning. Den tredje delen av riktlinjerna behandlar de upplysningar som ska 
lämnas i CSR-redovisningen. Det fastställs tre typer av upplysningar gällande; strategi och 
profil, ledningsansatsen samt prestationsindikatorer (se figur 3). Först och främst ska 
upplysningar gällande strategi och profil fastställa den översiktliga kontexten i en organisation 
för att ge en förståelse för dess prestationer. Den andra typen av upplysningar kallas 
prestationsindikatorer och kräver information om organisationens sociala-, miljö- och 
ekonomiska prestationer. Denna information ska även lätt kunna jämföras mellan olika 
organisationer och år. Den tredje typen, ledningsansatsen, innebär att upplysningar ska lämnas 
som täcker hur organisationen tar itu med vissa givna huvudområden. Dessa upplysningar 
leder till placerandet av organisationen i ett större sammanhang för att på så sätt bättre förstå 
dess prestationer inom ett specifikt område. (GRI 2006)  
 
I riktlinjerna definieras även vilken typ av prestationer som kan innefattas i de tre aspekterna; 
sociala, miljö och ekonomiska. Den sociala dimensionen innefattar en organisations påverkan 
på det sociala system det verkar i. Identifierade aspekter är till exempel mänskliga rättigheter, 
behandling av minoriteter, barnarbete och fackföreningsarbete. Miljöaspekten berör 
organisationens miljöpåverkan på den levande och icke-levande miljön, till exempel 
ekosystemet, vatten, land och luft. Miljöindikatorerna täcker både de prestationer som 
relateras till input, exempelvis material och energi, samt de som relateras till output, 
exempelvis avlopp och avfall. Den tredje, ekonomiska, dimensionen berör organisationens 
påverkan på den ekonomiska situationen för intressenter samt dess inverkan i det lokala-, 
nationella- och globala ekonomiska systemet. Indikatorerna illustrerar därmed både flödet av 
kapital mellan intressenter och företags huvudsakliga påverkan på samhället. (GRI 2006) 
 
GRI i Sverige 
Det sätts högre krav på svenska statligt ägda bolag gällande hållbarhetsredovisning, då de från 
och med 1 januari 2008 måste följa GRI-riktlinjerna vid rapportering av CSR. Enligt 
näringsminister Maud Olofsson är det viktigt att statligt ägda bolag är ett gott föredöme för 
andra och att dessa bolag ligger i framkant gällande hållbarhetsfrågor. (Regeringen; 
Regeringskansliet 2007) Sverige är det första land i världen som ställer krav på att statligt 
ägda bolag ska upprätta hållbarhetsredovisningar enligt GRI (Didong). I Sverige presenterar 
endast fem företag en kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning enligt GRI-riktlinjerna A+ nivå 
för år 2007: Holmen, Sandvik, SJ, SKF och SAS Group (Corporate Register). 
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Förespråkare och motståndare till GRI 
Reynolds & Yuthas (2008) menar att hållbarhetsredovisningar som är upprättade efter GRI i 
högre grad är detaljerade samt bättre betonar betydelsen av intressenters engagemang i 
redovisningen. Detta görs genom att GRI-riktlinjerna i större utsträckning fastställer 
innehållet i CSR-rapporteringen, medan andra liknande riktlinjer gällande CSR, exempelvis 
EMAS, inte kräver att organisationer direktkommunicerar med sina intressenter (Reynolds & 
Yuthas 2008). Samtidigt som fler användare följer GRI-riktlinjerna finns även svagheter med 
dessa. Archel et al (2008) menar att hållbarhetsredovisning enligt GRI-riktlinjerna mer 
handlar om att uttrycka sin image, eller förbättra sitt rykte, än om att förbättra rapportens 
kvalitet. Även om syftet med GRI är att hjälpa företag att rapportera miljö-, sociala- och 
ekonomiska prestationer samt öka deras redovisande, finns det företag som kallar sig GRI-
användare men inte uppför sig på ett ansvarsfullt sätt (Moneva et al 2006). Gray (2006) har 
även konstaterat att CSR-rapporter fortfarande lägger stort fokus på miljöprestationer, och 
därför måste de andra två delarna, ekonomiska och sociala, få större betydelse i 
redovisningarna framöver. Dock är senaste versionen av GRI-riktlinjerna ett försök till en 
bättre balans mellan aspekterna. (Gray 2006) 
 

3.6 Kvalitetssäkring  

Exempel på sätt att öka CSR-redovisningens reliabilitet kan göras genom internrevision, ha en 
externt upprättad redovisning, få redovisningen kommenterad av extern part eller 
kvalitetssäkra redovisningen (Gray et al 1996:82ff). Kvalitetssäkring handlar till stor del om 
att granska huruvida ett företags CSR överensstämmer med de riktlinjer och lagar som 
utvecklats på området (Power 1997). Utvecklingen av social revision8 har på senare tid 
utmanat och utökat skyldigheter för företag (Gray et al 1996:266), och studier har framhållit 
en tydlig ökning av kvalitetssäkrad CSR från en tredje part. Det har även visat sig att en 
majoritet av de bästa CSR-rapporterna innehåller någon typ av revisionsberättelse (O’Dwyer 
& Owen 2005).  
 
Förespråkare konstaterar att en verifikation eller kvalitetssäkring av den information som 
publiceras i CSR behövs för att motverka kritik gällande att redovisningar endast upprättas i 
PR-syfte, och därmed inte har någon egentlig substans. En ökad involvering av bland annat 
intressenter skulle även kunna öka kvaliteten på CSR-redovisningar. (European Commission 
2001; Adams 2004) En extern granskning av en tredje part anses alltså potentiellt kunna höja 
värdet på en CSR-redovisning (Ball et al 2000). Dock innebär inte alltid kvalitetssäkring en 
garanti för CSR-redovisningen. För att öka redovisningens värde från ett intressentperspektiv 

                                                 
8 Med revision menas extern revision om inte annat nämns. Social revision och kvalitetssäkring behandlas som 
synonyma. 
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måste kvalitetssäkringen utföras av kvalificerade revisorer som både förstår 
revisionsprocessen och accepterar de miljö-, etiska- och sociala skyldigheter företaget har. 
(Adams 2004) Risken att kvalitetssäkringen mest verkar som ett medel för att förbättra 
samhällets bild av företaget uttrycks även av många (O’Dwyer & Owen 2005).  
 
Revisionspraxis gällande CSR anses fortfarande sakna trovärdighet av vissa, och kan bli 
begränsat av ett företagsinflytande i processen vilket leder till minskad transparens gentemot 
intressenterna (O’Dwyer & Owen 2005). Slutsatsen O’Dwyer & Owen (2005) drar i sin studie 
är att det, trots förbättringar, fortfarande råder en hög grad av kontroll från företags sida 
gällande CSR. Att intressenter skulle ha en möjlighet att komma med input händer dessutom 
enbart i undantagsfall. Ofta är den som kvalitetssäkrar anlitad av ledningen, som i sin tur 
sätter restriktioner gällande granskningen, och fokus ligger på ett internt uttalande till 
ledningen. Detta är märkligt eftersom externa intressenter är huvudanvändare av CSR-
rapporter, och kvalitetssäkring borde göras för deras skull. (O’Dwyer & Owen 2005)  
 

3.7 Sammanfattning 

Corporate Social Responsibility och redovisningen av detta ses av förespråkare som absolut 
nödvändigt för alla typer av företag då det bland annat bidrar till ekonomiska fördelar, ökad 
effektivitet och konkurrensfördelar. Kritiker hävdar dock att CSR-redovisningar idag i hög 
grad är ofullständiga, upprättas i PR-syfte, kostar mycket pengar och sällan leder till win-win 
situationer. CSR-redovisningens utseende kan bland annat bero på kulturen, styrkan hos 
intressentgrupper, det ekonomiska klimatet eller politiska beslut i ett land. I svensk 
lagstiftning regleras endast till viss del upplysningar gällande miljö och anställda. Frivilliga 
riktlinjer finns därför i hög utsträckning och det vanligast använda verktyget för upprättande 
av CSR-redovisning globalt är GRI. För att öka tillförlitligheten på CSR-redovisning kan 
kvalitetssäkring av en extern part göras, något som förespråkas av många. 
 
För att få en sammanfattad bild av referensramen har en modell (figur 4) skapats i vilken CSR 
är uppdelat efter Gray et als fem kriterier av CSR som presenterades i avsnitt 3.1.1. Denna 
modell visar hur alla de i kapitlet presenterade avsnitten verkar för att ge ökad förståelse för 
de fem delarna av CSR. Modellen kommer framöver att ligga som grund för analysen i kapitel 
5 som är uppbyggd efter dessa kriterier. Detta innebär att det insamlade empiriska materialet 
kommer att analyseras i kombination med varje kriterium samt tillhörande avsnitt i 
referensramen. För att lyckas med detta presenteras därför i nästa kapitel en sammanställning 
av insamlad empiri. 
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Figur 4: Modell av referensram 
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 EMPIRI 
Detta kapitel är uppdelat i tre delar där den första delen är baserad på artiklar från 
dagstidningar och tidskrifter och behandlar CSR-utvecklingen i Sverige. Därefter redogörs 
det för den utförda årsredovisningsstudien och till sist presenteras en sammanställning av de 
genomförda intervjuerna.   
 

4.1 CSR i Sverige   

I Sverige, precis som i resten av världen, blir CSR-redovisning allt vanligare och antar ett mer 
affärsmässigt perspektiv. Tendenser tyder på att företag i allt högre grad ser upprättandet av 
en CSR-redovisning som något mer än bara ett PR-trick. (CSR i praktiken, Hoppfull, 
affärsmässig ton på Sustainability Day) Fler företag inkluderar även allt mer i sina 
hållbarhetsredovisningar, och 2005 var det endast två av de mest omsatta företagen på börsens 
A-lista som saknade en publicerad policy gällande mänskliga rättigheter. (”CSR - Vem vill 
revidera socialt ansvar?” 2005) Trots denna utveckling uttalar intressenter och det svenska 
samhället en fortsatt oro gällande framför allt klimatfrågor, och näringslivet är än så länge 
dåliga på att medverka i debatten. Trots att Sverige hamnar på en tredjeplats enligt en lista på 
världens miljövänligaste länder, anser förespråkare att svenska företag måste bli bättre på att 
redovisa och kommunicera sina åtgärder. (Nilsson 2008; CSR i praktiken, Sverige i toppen på 
lista över världens miljövänligaste länder) Detta kan även ses genom att Sverige föll från en 
femteplats till en sjundeplats mellan 2007 och 2008 i ranking gällande vilka länders företag 
som bäst kommunicerar sitt CSR-arbete (”Svenska företag sjua på europeisk CSR-rankning” 
2008).  
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Corporate Register har i samarbete med ESRA9 gjort en rapporteringsprofil för Sveriges 
CSR-redovisningar. Det kan utläsas att rapportering av CSR har ökat mellan år 2000 och 
2004, men minskat lite grann sedan dess. Dessutom har fokus i redovisningarna förändras 
sedan år 2000 då de mestadels bestod av miljöinformation, medan de idag i större 
utsträckning behandlar företags ansvarstagande och hållbarhet. Idag är det endast 16 % av de 
svenska hållbarhetsredovisningarna som blir kvalitetssäkrade. (ESRA) Vissa svenska aktörer 
inom CSR menar därför att en åtgärd som behöver göras är införandet av internationella 
standarder gällande både CSR-redovisning och själva bestyrkandeprocessen. Annars kommer 
problematiken med skilda nationella riktlinjer bara att öka. (”Noteringar - FEE kräver 
internationell standard inom hållbarhetsområdet” 2006) 
 

4.1.1 CSR – kostsamt eller värdeökande? 

Även svenska studier visar tendenser på att de företag som aktivt arbetat och satsat på 
hållbarhetsfrågor och CSR-redovisning inte bara har bättre lönsamhet, utan även högre 
börsvärde än övriga företag. Däremot beror storleken av påverkan på vilken bransch det 
gäller, och lönsamheten ökar ju större risken är. Eftersom branscher som bank eller 
tjänsteproduktion har lägre miljörisk, skulle en upprättad CSR-redovisning enligt studien 
innebära lägre ekonomisk påverkan. (Ollevik 2008) Företag som har CSR-redovisning och 
aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor tenderar vara redan lönsamma företag med starka 
varumärken (”CSR - Vem vill revidera socialt ansvar?” 2005).  
 
En studie visar att upprättandet av CSR-redovisning i många fall bara är ”tomt snack” då de 
flera företag enbart gör det som krävs enligt lag. Detta innebär att CSR-arbete i Sverige i 
många fall är likvärdigt med det arbete som läggs på miljöfrågor för att följa aktuell 
lagstiftning. Det anses därför av kritiker inte värt att klassas som CSR när företag tänker över 
sina företagstransporter eller källsorterar. Anledningen till dessa ”misslyckanden” beror i 
vissa fall på att styrelsen eller intressenterna inte är intresserade av frågorna. (Liljenberg 
2008) Kritik riktas även mot att svenska hållbarhetsredovisningar alltför sällan kvalitetssäkras 
(ESRA). Skälet till detta är till exempel att svenska företag ser sig som föredömen gällande 
miljö och att efterfrågan från intressenter inte verkar finnas. Dessutom är svenska 
påtrycknings- eller intressentorganisationer svagare än i flera andra europeiska länder. 
Konsekvensen blir att känsliga uppgifter kan utelämnas på grund av den icke-existerande 
externa granskningen. De presenterade uppgifterna ger sedan sken av att vara granskade då de 
framställs i årsredovisningen. Problematiken blir att företag mer eller mindre kan skriva vad 
som helst och på så sätt skapa en vacker reklamkatalog för företaget. (Fröberg 2007) 

                                                 
9 ESRA (European Sustainability Reporting Association) vars syfte är att inspirera och förbättra 
hållbarhetsredovisning i Europa. 
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Det finns ytterligare aktörer i samhället som riktar stark kritik mot det ökande CSR-arbetet då 
det bland annat anses ta tid och pengar från de väsentliga frågorna i företag. Qviberg (2006) 
menar att de försök till socialt ansvartagande som görs inte alltid är bäst för det globala 
samhället. Anledningen är till exempel att verksamheter flyttas från u-länder för att undvika 
oetiskt arbete, när de istället borde finnas kvar för att minska fattigdom och arbetslöshet. 
Därför anser Qviberg (2006) att det ”är av största vikt att vi sätter stopp för det flummiga 
etikpratet innan det sätter krokben för företagandet” (Qviberg 2006). 
 

4.1.2 Dagens CSR trender 

I Sverige går utvecklingen mot att allt fler företag inkluderar sin hållbarhetsredovisning i 
årsredovisningen. Strävan är, enligt Larsson & Norregårdh (2003) att avsnittet i 
årsredovisningen ska få sin egen granskning och granskningsberättelse. Global Forum 
Business Network konstaterar i sin studie att det är stor klasskillnad mellan olika Large Cap-
bolags CSR-redovisningar. De branscher som upprättat bäst hållbarhetsredovisningar är stål-, 
gruv- och skogsbranschen med Stora Enso i topp, medan bland annat banker och 
fastighetsbolag får underkänt, samt finans- och investmentbolag grovt underkänt. 
Investmentbolag är kända för att tänka mer kortsiktigt än till exempel tunga industriföretag 
och CSR är svårt att inkorporera i en kortsiktig vinstmaximeringsstrategi. Den direkta 
miljöpåverkan och de många anställda i tunga industriföretag anses också vara en faktor till 
att dessa ligger långt framme gällande till exempel miljö- och social redovisning. 
Anledningen till bland annat investmentbolags och bankers låga poäng i studien berodde även 
på att de antingen inte prioriterade hållbar utveckling, hade CSR-redovisning enbart på grund 
av externa krav eller ansåg sig ha låg miljöpåverkan och därmed inte behöva CSR. (Salo 
2008b) Svenska banker anses även ligga efter sina utländska konkurrenter gällande CSR, och 
kritiker menar att detta beror på att hållbarhetsfrågorna ses som PR av svenska banker 
(Ottoson 2007).  
 

4.2 Årsredovisningsstudie 

En analys har gjorts av 19 årsredovisningar från bolag som är noterade på Large Cap inom 
sektorn Finans och fastighet, samt 12 årsredovisningar från statligt ägda bolag som bedöms 
tillhöra samma sektor baserat på kriterierna för denna (se avsnitt 1.6). Studiens syfte är att 
undersöka vilket fokus de undersökta företagens CSR-redovisningar har, samt hur utförliga 
upplysningar som lämnas gällande CSR. Vid genomförandet av studien sattes ett antal 
punkter upp som kontrollerades i årsredovisningarna. Först och främst låg fokus på att se ifall 
företagen ens presenterar en CSR-redovisning, eller liknande upplysningar, och i så fall vad 
de kallar denna samt hur många sidor den är. Dessutom undersöktes vilka riktlinjer företagen 
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anger att de aktivt följer. Därefter var det intressant att studera om företagen anger att de satt 
upp tydliga mål för sitt hållbarhetsarbete, och om de skriver att någon sorts uppföljning av 
dessa mål görs. Den bakomliggande orsaken till denna undersökningspunkt låg i att ett aktivt 
CSR-arbete även kräver mål och uppföljning.  
 
Vidare undersöktes i årsredovisningarna tre huvudområden inom CSR; anställda, miljö och 
etik. I det första området som studerades, anställda, lades fokus först på om företagen 
redovisar de personalspecifika frågor som krävs enligt Årsredovisningslagen. För att 
undersöka detta analyserades personalnotens innehåll, och en bedömning gjordes om 
företagen redovisar all information som lagen kräver. Därutöver undersöktes ifall ytterligare 
information om de anställda presenteras i samband med CSR-redovisningen, genom en analys 
av innehållet i CSR-avsnittet i årsredovisningen. Det andra området som utforskades var 
upplysningar gällande miljö. Tidigare handlade nästan alla icke-finansiella upplysningar i 
företagens redovisningar om miljön, och därför var det intressant att se om det fortfarande är 
på det viset. Först och främst kontrollerades det ifall företagen nämner eventuella miljörisker, 
en upplysning som enligt lag ska lämnas ifall risker finns. Dessutom undersöktes det om 
företagen presenterar någon uttalad miljöpolicy och om de upplyser ytterligare gällande sitt 
miljöarbete. Till sist undersöktes upplysningar på det etiska området genom studerandet av 
företagens eventuella presenterade etiska riktlinjer, ifall de gav ytterligare information kring 
etiska frågor samt om företagen skriver att de arbetar med donationer och sponsring.         
 
Förutom ovanstående analysområden var det intressant att undersöka ifall CSR-redovisningen 
är kvalitetssäkrad eller granskad av företagens vanliga externa revisor. För att undersöka detta 
studerades revisionsberättelserna i årsredovisningarna för att se vilka sidor som blivit 
granskade. Eventuella särskilda utlåtanden från specialrevisorer inom CSR letades eftersöktes 
också. Till sist studerades det om företagen presenterar en separat CSR-redovisning utöver 
upplysningarna i årsredovisningen.  
 

4.2.1 Sammanställning av årsredovisningsstudien 

Nedan presenteras en översiktlig sammanställning av den genomförda årsredovisningsstudien. 
I bilaga 3 redogörs för alla de studerade områdena. Utifrån de uppställda kriterierna har 
upplysningarna i företagens årsredovisningar bedömts, och företagen har fått ett kryss ifall 
uppfyllelse åstadkommits, samt ett kryss i parentes om de enbart till viss del uppfyller 
kriterierna. För att beräkna den procentuella fördelningen i kolumnen summering har ett kryss 
gett ett poäng medan ett kryss i parentes gett ett halv poäng. Detta har sedan dividerats med 
antalet företag; 19 Large Cap och 12 statligt ägda. 
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Antal sidor CSR  3 8 2 2 1   1 5 2 0 3     2   2 2 3 2,0
  
Tydliga mål gällande CSR  x x (x) x       x     (x) (x)   x       x 45%
  
Anställda Information enligt lag* x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x 100%
  Info i samband med CSR     x   (x) (x)     (x) (x)               x (x) 24%
  
Miljö Miljöpolicy x x x   x x   x x     x   x x   x x x 68%
  Information enligt lag* x x x   x   x x x   x x x   x x x     68%
  Ytterligare info i övrig text (x) x x x x (x)   x x     x           x x 53%
  
Etik  Etiska riktlinjer   x   x (x)     x   x       x x (x) x x x 53%
  Ytterligare info i övrig text    x   x x (x)   x   x x       x (x) (x) x x 55%
  Sponsring/donationer x   x x       x   x   x         x x x 47%
  
Reviderad CSR   x                                   5%
  
Separat CSR redovisning                                   (x)   3%

 
Tabell 3: Statligt ägda bolag              
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Antal sidor CSR 7 2   5 1     1 1 7 7   2,6 
  

Tydliga mål gällande CSR x x   x           x x   42% 
  
Anställda Information enligt lag* x x x x x x x x x x x x 100% 
  Info i samband med CSR x     x             x   25% 
  
Miljö Miljöpolicy x x   x       x x x x x 67% 
  Information enligt lag* x x x x     x x x (x) (x) x 75% 
  Ytterligare info i övrig text x     x (x)         x x   38% 
  
Etik  Etiska riktlinjer x x (x) x x     x x x   x 71% 
  Ytterligare info i övrig text x x (x) x (x)         (x)     38% 
  Sponsring/donationer                         0% 
  

Reviderad CSR                   x x   17% 
  
Separat CSR redovisning                         0% 

 
 

 x innebär att företaget uppfyller kraven 
Teckenförklaring: 

(x) innebär att företaget uppfyller kraven till viss del 

  
  

* Information behöver enligt lag endast lämnas om 
verksamheten anses ha väsentliga miljörisker  
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4.2.2 Upplysningar 

Nedan följer de konstateranden som gjorts utifrån studien av de 29 årsredovisningarna.  
 
Omfattning, mål och benämning av CSR 
En första trend som studien fastställer är att omfattningen av CSR-redovisningarna varierar 
kraftigt mellan företagen, som presenterar mellan noll och åtta sidor information. En tendens 
är att fastighetsbranschen använder fler sidor till CSR-upplysningar medan investmentbolag 
generellt sett presenterar ytterst få sidor CSR. Någon större skillnad mellan de statligt ägda 
bolagen och Large Cap-bolagen kan inte uppfattas i denna fråga. En svag tendens kan ses 
gällande att de statligt ägda bolagen lämnar genomsnittligt fler sidor CSR-redovisning, då de 
har ett snitt på drygt två och en halv sida medan Large Cap-bolagen har ett snitt på två sidor.  
 
Hur tydliga företagen är angående mål och uppföljning av CSR, visar inte heller på någon 
större skillnad mellan statligt ägda bolag och Large Cap-bolag. En trend kan fastställas 
gällande att investmentbolagen är sämre då de inte nämner mål och måluppfyllelse i sina 
redovisningar, medan både bank och fastighetsbolag är betydligt bättre på detta. Dock finns 
något undantag från trenden.  
 
CSR-redovisningarna varierar mellan företagen både i omfång, arbetsmetoder och 
benämningen av arbetet med CSR-frågor. Många av Large Cap-bolagen kallar sin CSR för 
ansvarsfullt företagande eller liknande och trycker på så vis på ordet ansvar, medan statligt 
ägda bolag har en tendens att benämna arbetet hållbar utveckling och lägger därmed fokus på 
ordet hållbarhet och dess synonymer (se bilaga 3). Endast ett fåtal studerade företag nämner 
miljö i sin rubrik eller kallar det enbart miljöarbete. 
 
Riktlinjer 
Nästa punkt som studerades var vilka riktlinjer företagen använder sig av. Vissa företag följer 
inga riktlinjer överhuvudtaget medan vissa använder sig av flera olika. De riktlinjer som 
framförallt tas upp är FN Global Compact, ICC10, UNEP FI11, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag, ISO och GRI (se bilaga 3). Den bransch som framförallt visar prov på 
en högre benägenhet att presentera sitt arbete med olika riktlinjer är bankerna. De riktlinjer 
som totalt sett är populärast i den valda sektorn är FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag och ISO. Enbart ett bolag, Vasakronan, använder sig av GRI idag.  
 
 

                                                 
10 ICC (International Chamber of Commerce) är ett näringslivsprogram för hållbar utveckling. 
11 UNEP FI (UN Environmental Programme Financial Initiative) är ett frivilligt miljöprogram som är mellan UN 
Environmenal Programme och den privata finansiella sektorn.  
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Anställda  
Samtliga bolag som undersöktes följer Årsredovisningslagens krav gällande personalfrågor. 
Dock är både Large Cap-bolagen och de statligt ägda bolagen betydligt sämre på att redovisa 
mer ingående information om sina anställda i samband med CSR-redovisningen. Endast två 
av Large Cap-bolagen; Fabege och SEB, samt tre statligt ägda; Akademiska hus, 
Specialfastigheter och Vasallen, har ytterligare information om sin anställda i CSR-delen av 
årsredovisningen eller i direkt anslutning till denna. Ytterligare fem Large Cap-bolag 
redovisar till viss del utökad information gällande sina anställda.  
 
Miljö 
Vid undersökandet av redovisningen kring miljöaspekter, det perspektiv som har varit på 
tapeten längst, framkom det inte helt oväntat att företagen generellt sett presenterar mest 
utförlig information om detta. Enligt lag ska företag i sin årsredovisning upplysa om 
eventuella väsentliga miljörisker med sin verksamhet. I undersökningen kan det på grund av 
avsaknad av denna information fastställas att inte alla företag anser sig ha väsentliga 
miljörisker. Den bransch som framförallt inte tar upp sådana risker är bankerna. Inga specifika 
trender kan ses mellan statligt ägda bolag och Large Cap-bolag i denna fråga, förutom att de 
statligt ägda fastighetsbolagen Vasallen och Vasakronan inte är lika tydliga i stadgandet av sin 
riskhantering jämfört med de övriga fastighetsbolagen, som uttrycker sig klart i denna fråga.  
 
Totalt nämner knappt 70 procent av företagen att de har en miljöpolicy, och Large Cap-
bolagen är marginellt bättre än de statligt ägda bolagen. Det finns återigen en tendens att 
investmentbolagen är bland de sämre, då flera av dem inte omnämner någon miljöpolicy. 
Antalet bolag som ger ytterligare information om sitt miljöarbete i samband med sina CSR-
upplysningar är mycket större än gällande informationen kring anställda. Generellt sett är det 
de företag som har en miljöpolicy som också lämnar mer information om sitt miljöarbete eller 
vice versa. De statligt ägda bolagen är lite sämre på detta, till exempel då några av dem 
omtalar att de har en miljöpolicy men inte redovisar mer ingående information.  
 
Etik 
En stor andel av de studerade bolagen har satt upp etiska riktlinjer för sitt arbete. De bolag 
som inte har etiska riktlinjer är till stor del investmentbolagen, och generellt sett har statligt 
ägda bolag i större utsträckning etiska riktlinjer än Large Cap-bolagen. Vid undersökningen 
av de etiska aspekterna framkom att de som har etiska riktlinjer ofta även redovisar mer 
information kring sitt etiska arbete, eller tvärtom. Dock presenterar några av de statligt ägda 
bolagen med etiska riktlinjer inte någon ytterligare information kring sitt etikarbete. Vid 
analyserandet av det etiska perspektivet samlades det även in information kring företagens 
redovisning av sponsring och donationer. Inga av de statligt ägda bolagen delger information 
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om arbete kring detta. Bland Large Cap-bolagen presenterar knappt hälften information 
gällande sponsring och donationer i sina årsredovisningar. Det är dock svårt att utläsa några 
trender gällande vilka av Large Cap-branscherna som i störst utsträckning redovisar sitt arbete 
med sponsring och donationer.   
 
Kvalitetssäkring och separat CSR-redovisning 
Inga av CSR-redovisningarna har blivit kvalitetssäkrade av en extern specialistrevisor, då 
sådana revisionsberättelser inte presenteras. I endast tre av de 29 årsredovisningarna; 
Castellum, Vasakronan och Vasallen, tillhör CSR-redovisningen förvaltningsberättelsen och 
har därmed blivit granskad av den vanliga externa revisorn. I majoriteten av redovisningarna 
är därför CSR-informationen enbart frivillig information som företagen valt att presentera i 
sin årsredovisning. Inga direkta trender kan utläsas gällande om statligt ägda bolag eller Large 
Cap-bolag i större utsträckning granskas, men fastighetsbranschen verkar vara mer benägen 
att revidera sin CSR än övriga branscher.  
 
Förutom de CSR-upplysningar som presenteras i årsredovisningen kan CSR-redovisningen 
framställas som en separat trycksak. Detta är ett fenomen som är mycket ovanligt bland de 
utvalda företagen. SEB presenterar, som enda bolag i studien, ett tresidigt separat 
upplysningsblad med CSR-information.  
 

4.2.3 Sammanfattning av årsredovisningsstudien 

För att summera årsredovisningsstudiens resultat presenteras ett diagram (1) som visar en 
jämförelse mellan de statligt ägda bolagen och Large Cap-bolagens uppfyllelse i några av 
analyspunkterna.  
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Diagram 1: Sammanfattning årsredovisningsstudien 
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Det kan konstateras att fokus i alla företagens CSR-redovisningar fortfarande till stor del 
ligger på miljö. Företagen är vidare inte speciellt tydliga i sina CSR-mål och sin uppföljning 
av dessa, och kopplingen mellan CSR och de anställda är inte speciellt stark i många av 
bolagen. Skillnaden mellan statligt ägda bolag och Large Cap-bolag ligger främst i att de 
statligt ägda bolagen är tydligare gällande användandet av etiska riktlinjer. Det är dessutom 
endast Large Cap-bolag som presenterar arbete med sponsring och donationer. Slutligen kan 
det konstateras att den bransch som har varit genomsnittligt sämst i alla kategorier är 
investmentbolagen.  
 

4.3 Respondenternas intervjusvar 

Nio intervjuer har genomförts med fem företag, två revisionsbyråer, CSR Sweden och 
Näringsdepartementet. Intervjuobjekten är följande:  
 

 Maria Allstrin – Nordea  
 Lina Andersson och Åsa Ekberg – KPMG 
 Marianne Bogle - CSR Sweden 
 Jenny Didong – Näringsdepartementet 
 Malin Engelbrecht – Castellum 
 Lena Hedlund och Christine Brosewitz – SBAB 
 Lars-Olle Larsson - Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 Sverker Sivall – Industrivärden 
 Olof Sjöberg – Vasakronan 

 
 Nedan presenteras en sammanställning av intervjusvaren. 
 

4.3.1 Redovisning av CSR 

Utformning av CSR-redovisning 
Om företag ska redovisa CSR menar Andersson & Ekberg att det viktigaste är att det enskilda 
företaget tycker det är relevant, samt har bra information och ett genuint arbete att redovisa. 
CSR-redovisningen måste ge ett värde för läsaren (Andersson & Ekberg). Bogle menar att 
företag bör arbeta med, och redovisa, frågor som är knutna till verksamheten. Företag bör 
även tänka på vilka deras intressenter är och vem som ska läsa CSR-redovisningen, för att 
anpassa den till dessa (Bogle). Larsson anser vidare att det för banker inte är väsentligast att 
framhålla miljöanpassning för kontor eller hur de samlar in returpapper, utan hur de i sin 
kapitalförvaltning och kreditgivning tar sitt ansvar för hållbar utveckling. Exempelvis bör 
banker integrera CSR i sina analyser av aktieförvaltningen. De blir på så vis kravställare, 
vilket leder till hållbarhet. För fastighetsbolag är det klimat- och energifrågorna som är 
väsentliga då det bland annat är viktigt att styra, sätta upp mål och redovisa hur företag aktivt 
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arbetar med att minska energiförbrukningen. Investmentbolag bör istället se möjligheten att 
som ägare förändra och påverka sina innehavsföretag för att skapa värde. (Larsson) 
 
Vad gäller utformningen av CSR-redovisning påpekar Larsson att det är viktigt att hålla isär 
tre kategorier av hållbarhetsredovisningar; innehållet i förvaltningsberättelsen, som en del av 
årsredovisningen och hållbarhetsredovisning som egen trycksak. Informationen som företag 
måste lämna enligt lag är ”minimalistisk information jämfört med att följa GRI:s 
redovisningsriktlinjer” (Larsson). Vidare menar Larsson att CSR-redovisning bestående av 
två sidor i början av årsredovisningen inte kan klassas som en hållbarhetsredovisning, utan 
bör ses som allmänna upplysningar. Däremot menar Andersson & Ekberg att det inte alltid är 
nödvändigt att ha en hel redovisning, till exempel om de viktigaste upplysningarna kan 
presenteras på hemsidan. En risk finns dock att företag enbart redovisar i PR-syfte, men 
Andersson & Ekberg menar att det syns väldigt snabbt. Bogle anser att det vanligtvis är 
företag som precis startat sitt CSR-arbete som ser redovisningen som PR, medan företag som 
CSR-redovisat länge ser affärsmöjligheter i det. (Bogle)  
 
Hur arbetar företagen? 
Samtliga intervjuade företag anser att en upptrappning av CSR har skett de senaste åren. Både 
Vasakronan, Nordea och SBAB har länge arbetat med hållbarhetsfrågor, men ett mer 
omfattande arbete har införts de senaste åren. (Sjöberg; Allstrin; Hedlund & Brosewitz) 
Larsson menar dock att företag i den valda sektorn ligger efter gällande CSR-redovisning, 
men det beror inte på att de är dåliga på att hantera sakfrågor, utan snarare att inte redovisar 
vad de gör. 
 
Castellums arbete med CSR hade först ett miljöfokus, men år 2001 arbetades det fram ett 
dokument som konkretiserade CSR-arbetet och var mer inriktat på värderingar (Engelbrecht). 
Miljödelen inom Vasakronan har utvecklats genom att företagsledningen är engagerad och de 
har en VD som för frågorna framåt. Energifrågan och företagets klimatpåverkan är en viktig 
fråga för företaget. Andra betydelsefulla hållbarhetsfrågor för Vasakronan är mångfald, etik 
och moral samt förebyggande vård av personalen. (Sjöberg) Nordeas nuvarande redovisning 
fokuserar på koncernens miljöbelastning, men enligt Allstrin utreds behovet att bredda 
vinklingen då allt högre krav ställs från intressenter. Ett behov finns även att redovisa en 
samlad rapport innehållande alla företagets CSR-åtaganden (Allstrin).   
 
Hedlund & Brosewitz anser det mest angeläget att i CSR-redovisningen presentera hur SBAB 
aktivt arbetar med de viktiga frågorna kring sociala aspekter, etik och miljö. De externa 
kraven på företaget medför även hur redovisningen ska se ut, vilket har lett till de ganska 
kortfattade upplysningarna i årsredovisningen (Hedlund & Brosewitz).  Hedlund & Brosewitz 
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menar dock att det som presenteras i årsredovisningen egentligen är ett ramverk, medan det 
viktiga är hur de arbetar internt med frågorna. Vad gäller Castellum anser Engelbrecht det är 
viktigt att CSR är en naturlig del av det dagliga arbetet och att ett engagemang i frågorna 
genomsyrar hela verksamheten. Uppvärmningen av fastigheterna är Castellums största 
miljöpåverkan, vilket medför att investeringar görs för att både spara miljö och pengar. 
Castellum ser CSR som en kvalitetsstämpel och ett ekonomiskt lönsamt arbete. Däremot har 
företaget inga mätbara sociala mål, men gällande miljöfrågor görs måluppföljning varje år. 
(Engelbrecht) 
 
Vasakronan har i sitt CSR-arbete gått från att tidigare ha en årsredovisning innehållande 
traditionell miljö- och medarbetarinformation, till att först i år ha en redovisning som följer 
GRI. Hållbarhetsfrågorna har de arbetat med länge, men det har i och med GRI blivit mer 
strukturerat och tydligt mot marknaden. Sjöberg menar att det är viktigt att Vasakronan 
redovisar dels hur företaget uppfyller GRI:s olika delar, dels visar var företaget står i olika 
frågor. På miljösidan har Vasakronan särskilda mål, precis som Castellum, och även några, 
mestadels interna, mål gällande kvalitet såsom nöjt medarbetar- och kundindex. (Sjöberg) 
Industrivärden skriver om socialt ansvar och miljöfrågor i sin årsredovisning, men redovisar 
inte i samma utsträckning andra frågor som är minst lika viktiga, påpekar Sivall. Anledningen 
till detta är att media efterfrågar till exempel CSR-upplysningar och företaget då måste vara 
lyhört och redovisa dessa frågor mer utförligt. Enligt Sivall ska Industrivärden enbart arbeta 
med mål inom CSR på ett övergripande sätt. Det viktiga är att ta med CSR-frågor i de 
analyser företaget gör, samt ha riktlinjer och uppföljning. (Sivall) 
 
Negativ information 
Självklart kan det vara obehagligt att externt redovisa negativ information om sitt företag, 
menar Andersson & Ekberg. Trots det uppmanar de företag att göra detta, då det är viktigt att 
i sin CSR-redovisning även presentera det som är mindre bra. En balanserad och transparent 
redovisning ökar företagets trovärdighet. (Andersson & Ekberg; Larsson) Många investerare 
ser även positivt på detta, då det visar på medvetenhet (Andersson & Ekberg). Om företag 
redovisar även negativ information blir det slutligen en positiv effekt, och det är svårt att göra 
ett ”scoop” om ett företag inte döljer något (Bogle). En tendens som finns är dock att 
nybörjare på CSR-redovisning skönmålar mer. (Bogle; Larsson) 
 
Även Engelbrecht på Castellum trycker på att öppenhet är viktigt med anledning att 
informationen som presenteras annars inte är intressant och förtroendeingivande. Castellum 
har däremot varit relativt förskonade från exempelvis markföroreningar vid fastigheter, men 
om det finns risker av väsentlig karaktär informeras det om dessa för aktieägare och 
analytiker. Castellum följer exempelvis en miljödeklaration för att identifiera dessa risker. 
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Utländska investerare efterlyser fler policys, men Engelbrecht påvisar att anledningen till 
detta är att mycket av deras arbete styrs av svensk lag. (Engelbrecht) Allstrin menar att 
Nordeas redovisning är sanningsenlig och därför ibland har innehållit, och kommer att 
innehålla, information som kan påverka intressenternas bild av banken negativt. Dock är det 
en del av den transparens som skapar förtroende för banken (Allstrin). SBAB har inte heller 
varit med om någon händelse som lett till presenterande av negativ CSR-information. Dock 
tror de inte att intressenternas bild av företaget kommer att påverkas negativt ifall företaget 
presenterar sådan, utan att redovisningen blir mer intressant. (Hedlund & Brosewitz) Inte 
heller Vasakronan har behövt presentera någon negativ information, men Sjöberg menar dock 
att upplysningarna kan uppfattas olika beroende på hur de framställs. Samtidigt beror det på 
hur negativ informationen är, och i vissa fall är det bättre att jobba med frågorna innan de 
redovisas eftersom negativ information lätt kan misstolkas. Dock anser Sjöberg det viktigt att 
den negativa informationen kommer ut, då det kan leda till förbättringar samt att företaget kan 
visa att de arbetar med frågorna. (Sjöberg) 
 

4.3.2 Behovet av CSR-redovisning  

Vilket behov finns? 
Om företag ska ”hänga med” anser Bogle att det kan vara smart att CSR-redovisa. Företag ser 
även att de kan tjäna pengar på en utförlig CSR-redovisning (Bogle). Enligt Andersson & 
Ekberg är det för generellt att säga att alla företag i den valda sektorn måste redovisa CSR. 
Det viktiga är att avgöra om en hållbarhetsredovisning är relevant för den enskilda aktören. I 
vissa företag kan det räcka att ha ”rätt tänk” kring sociala risker och miljö i sin verksamhet, 
och från fall till fall bör det avgöras hur det ska kommuniceras; till exempel genom 
årsredovisning, broschyr eller hemsida. Tydlig kommunikation kan dessutom vara viktigare 
för stora aktörer som till exempel arbetar mot en högriskmarknad. (Andersson & Ekberg) 
 
SBAB:s behov av att redovisa CSR, och innehållet i redovisningen, bottnar i ägarnas krav. 
Hedlund & Brosewitz menar att det är viktigt för medarbetare att det som skrivs i CSR-
redovisningen också är det som görs i det dagliga arbetet. CSR-arbetet ska genomsyra hela 
företaget. Intressenterna; medarbetare, investerare, kunder och samarbetspartners, spelar 
dessutom en stor roll i CSR-redovisningen. (Hedlund & Brosewitz) Castellums behov av att 
redovisa CSR är att berätta för kunder med flera vad de gör, vilket utgör en kvalitetsstämpel 
för företaget. De som efterfrågar CSR-redovisningen är analytiker, investerare, kunder, 
leverantörer och samarbetspartners. Engelbrecht menar även att det är viktigt att engagera och 
involvera intressenterna i CSR-processen. (Engelbrecht) Nordeas behov av CSR-redovisning 
är att uppfylla sina CSR-åtaganden, kommunicera företagets värderingar och ge en signal till 
intressenterna om att företaget genomför ett seriöst arbete på området. Nordea anser även att 
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deras frivilliga åtaganden, till exempel FN Global Compact och UNEP FI, efterfrågar CSR-
redovisningen. (Allstrin) Behovet som Sjöberg ser med Vasakronans redovisning av CSR är 
att presentera ”vad de gör”. Sjöberg ser marknaden samt analytiker som intresserade av 
Vasakronans CSR-redovisning, då deras intresse blir allt högre för företagens mjuka värden. 
Samtidigt poängterar Sjöberg att Vasakronan inte helt analyserat vem som är målgruppen för 
dess CSR-redovisning. 
 
Sammanfattningsvis anser sig både SBAB, Castellum, Nordea och Vasakronan ha ett behov 
av CSR-redovisning. Sivall menar dock att det inte finns något behov av CSR-redovisning i 
Industrivärden, då arbetet passar bättre, och ska genomföras, på en operativ nivå. För 
Industrivärdens del är det därför viktigare att agera aktiv ägare och visa sig intresserad för 
frågorna i sina innehavsbolag (Sivall). 
 
Intressenternas påverkan 
Intressenterna i den valda sektorn är enligt Larsson ratingbolag, analytiker, analysföretag, 
investerare med flera. Vidare menar Andersson & Ekberg att aktieägare, kunder, samhället i 
stort och medarbetare efterfrågar CSR-redovisning, samt att medarbetare är de allra viktigaste 
intressenterna. I arbetet med CSR ska hänsyn tas till dessa, och många redovisar CSR för att 
slippa försvara sig om varför de inte har redovisat (Andersson & Ekberg). Bogle menar vidare 
att hänsynstagandet till intressenternas behov är det som CSR går ut på. Många företag tänker 
dock att ”det här gör jag för anställda och kunder”, medan det framförallt är konkurrenter som 
lusläser redovisningen (Bogle). 
 
Företag som använder sig av GRI:s riktlinjer gör en kartläggning av sina intressenter som 
antingen har betydande inverkan på företaget eller som företaget påverkar, berättar Larsson. 
Företag ska efter kartläggningen redovisa vad intressenterna ställer för krav (Larsson). Vid 
kvalitetssäkring av extern part ingår även intervjuer med företagets intressenter (Andersson & 
Ekberg). Dessa krav innebär att transparens är viktigt i CSR-redovisningen. Som företag är 
det viktigt att respondera till kraven som intressenterna ställer. (Larsson) Vikten av 
hänsynstagandet till intressenterna beror dock på vilket företaget är och vilka intressenter det 
har. Mycket har även med mognad att göra och det kan vara stor skillnad på hur olika företag 
redovisar och arbetar. Ett företag kanske inte heller redovisar allt arbete de exempelvis lägger 
ner på intressentdialogen. (Andersson & Ekberg) 
 
Nordea anser att de lyssnar på intressenternas krav och förväntningar vid upprättandet av 
CSR-redovisning (Allstrin). Sivall menar vidare att Industrivärdens intressenter ställer krav, 
vilket gör att de måste vara tydliga och visa vad de gör. Detta försöker de göra i 
årsredovisningen, där det framhävs att de ser på de grundläggande CSR-frågorna samt gör en 
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analys. Sivall tycker att Industrivärden har mött de krav som finns och presenterar tillräcklig 
information. Beskrivningen av informationen anses vara så detaljerad den kan bli utifrån 
Industrivärdens perspektiv som aktiv ägare. (Sivall) De statligt ägda bolagens CSR-
redovisningar efterfrågas av staten som ägare och hela svenska folket. Dessutom efterfrågar 
riksdagen samt media CSR-redovisningar från dessa bolag. (Didong) Hedlund & Brosewitz 
menar att SBAB definitivt tar hänsyn till sina intressenters behov i sin CSR-redovisning. 
SBAB påbörjar GRI-arbetet nu och ytterligare hänsyn kommer att tas till intressenterna 
(Hedlund & Brosewitz). Detsamma menar Sjöberg i och med att intressenterna spelar roll för 
Vasakronan. Bolag drivs inte enbart av ekonomiska siffror, utan värderas utifrån ett 
helhetsperspektiv där CSR-redovisningen spelar en mer långsiktig roll (Sjöberg). Om 
Vasakronan istället hade varit börsnoterade hade situationen varit annorlunda menar Sjöberg, 
då intressenterna hade varit fler och företaget analyserats på ett bredare sätt.  
 
Mervärde 
Mervärdet som Bogle ser med att CSR-redovisa är riskminimering och transparens. Att CSR-
redovisa anses vara ett kvalitetssystem som går igenom vissa områden och bland annat ger en 
insikt om vad företag gör och dess förväntningar. Uppföljning är även en viktig del av arbetet. 
(Bogle) CSR kan dock innebära ett stort arbete i förhållande till vad det ger. Däremot förlorar 
företag som valt att gå igenom CSR-processen sällan på det, då strukturer upprättats, 
effektivitet åstadkommits och långsiktiga positiva mervärden skapats. (Andersson & Ekberg) 
Exempelvis ser Hedlund & Brosewitz inte CSR bara som redovisning, utan som en del av 
verksamheten. Mer vikt bör ges åt att bedriva företaget med god omtanke, och hela det 
dagliga arbetet ska ge ett mervärde (Hedlund & Brosewitz). Ett mervärde ges även, enligt 
Sjöberg, då ett bra och tydligt arbete genomförs. Det är en fråga som både påverkar företagets 
värde och varumärket, men det är svårt att bedöma mervärdet i pengar (Sjöberg). Även 
Engelbrecht ser ett stort mervärde i att redovisa CSR. Till att börja med gör det Castellum till 
en attraktiv arbetsgivare, miljön sparas och kvalitet ges åt kunderna (Engelbrecht). 
Engelbrecht hävdar att kunderna känner att Castellum bryr sig om dem, även om det inte ska 
stickas under stol med att det är ekonomiskt lönsamt. Nordea räknar även med ett mervärde 
genom den positiva information som kan redovisas om bankens CSR-arbete, vilket i sin tur 
kommer att öka förtroendet och uppskattningen för banken (Allstrin). 
 

4.3.3 Riktlinjer 

Riktlinjer idag 
Andersson & Ekberg, Bogle och Larsson är eniga om att GRI är de enda egentliga riktlinjerna 
på CSR-området idag. Andersson & Ekberg menar att GRI är gränsöverskridande och ökar 
jämförbarheten mellan företag. För Castellums del följer de Finansanalytikernas 
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rekommendationer. Castellum använder inte GRI, men tittar på riktlinjerna för att se hur 
företaget ligger till. Castellum har även exempelvis valt att inte ISO-certifiera sig, då de redan 
anser sig arbeta i linje med detta. Istället för att lägga tid på alla dokument till ISO-
certifieringen önskas en levande process. I kontrast till Castellum följer inte Industrivärden 
några specifika CSR-riktlinjer på grund av att dessa, enligt Sivall, inte passar företaget, då de 
valt att anta ett strategiskt förhållningssätt. SBAB följer egentligen inte några riktlinjer 
förutom Moderniseringsdirektivet som infördes 2005 i Årsredovisningslagen (Hedlund & 
Brosewitz). Nordea följer inte heller några specifika riktlinjer, men saken utreds (Allstrin).  
 
GRI 
Kravet på CSR enligt GRI är banbrytande då inget land ställt så höga krav på statligt ägda 
bolag tidigare (Andersson & Ekberg). Enligt Bogle är GRI ett sätt att ta fram en CSR-rapport 
samt att företag får bra arbetsmetoder för verksamheten. Beslutet är taget i linje med statens 
ägarpolicy, i vilken det anges att de statligt ägda bolagen ska vara föredömen gällande socialt 
ansvar och hållbar utveckling. Didong menar att staten vill utveckla CSR-redovisningarna för 
att underlätta uppföljningen av företagens ägarpolicyefterlevnad. I riktlinjerna ingår även att 
CSR-redovisningarna ska kvalitetssäkras. Didong likställer CSR-redovisning med finansiell 
rapportering, då CSR kompletterar den finansiella redovisningen genom att ge en fullständig 
bild av verksamheten. Dessutom poängterar hon att Näringsdepartementet ser CSR som en 
viktig fråga och att området måste följas upp. Jämförelser måste även kunna göras mellan 
bolagen samt med andra bolag i samma bransch. (Didong) 
 
Redan idag är flera av de statligt ägda bolagen duktiga på att CSR-redovisa, men bara för att 
ett GRI-krav införs kommer alla bolagen inte uppnå den högsta nivån med mest utförlig 
redovisning. Larsson anser att det är avgörande att sätta rätt fokus istället för att ”rada upp” 
alla delar av GRI. Ingen vet hur reaktionen kommer att bli i samband med GRI-kravet, men 
Andersson & Ekberg samt Bogle tror att det kommer att påverka andra bolag då utvecklingen 
sprids sig som ringar på vattnet. Engelbrecht tror dock, precis som Sivall, att de inte kommer 
påverkas av GRI-kravet.  
 
SBAB och Nordea kommer att påverkas stort av GRI-kravet. Det kommer leda till tydligare 
CSR-redovisning och kommunikation, och mer resurser kommer att läggas på CSR-arbete i 
företagen. (Allstrin; Hedlund & Brosewitz) Hedlund & Brosewitz ser absolut ett behov av att 
följa GRI för att få företaget att förbättras, och anser att resultat kommer när det ställs krav. 
Vasakronan har uppnått C-nivån, den lägsta nivån, av GRI. För Vasakronans del kommer 
GRI-kravet på vissa områden innebära krav på förbättrad uppföljning, anpassning och 
mätning. (Sjöberg) Hedlund & Brosewitz samt Sjöberg ser dock inte GRI-kraven som för 
höga, utan det gäller istället att företag tillåts arbeta på olika sätt och anpassa sig. Kraven 
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leder till affärsmöjligheter, samt förbättrar och höjer ribban inom verksamheten. Många ser 
det som en kostnad men Sjöberg ser det som en investering inför framtiden. (Sjöberg) 
Hedlund & Brosewitz hävdar vidare att de nya GRI-riktlinjerna kommer leda till tydligare 
kommunikation mot intressentgrupper. Sjöberg menar även att det är viktigt att alla redovisar 
enligt GRI, då jämförelser lättare kan göras. Dock är Sjöberg inte säker på att det är rätt väg 
att gå via lagstiftning eftersom företagen måste se ett syfte med redovisningen.  
 
En skepsis finns dock till att alla statligt ägda bolag ska redovisa enligt GRI. Andersson & 
Ekberg ser inte kravet som relevant i alla de statligt ägda bolagen, då vissa bolag är väldigt 
små. Det är inte säkert att beslutet att ”alla ska” ökar kvaliteten. Dock menar de att GRI är bra 
att använda när hållbarhetsredovisning ska upprättas, samt att den externa granskningen 
underlättas av detta. (Andersson & Ekberg) 
 

4.3.4 Kvalitetssäkring 

Både Andersson & Ekberg, Bogle och Larsson anser att det är viktigt att kvalitetssäkra CSR-
redovisning. Det ger ökad kunskap för företag om hur de ska redovisa CSR och en bekräftelse 
att de gör rätt (Andersson & Ekberg). Dessutom är det en kvalitetsstämpel för läsaren, enligt 
Andersson & Ekberg. Bogle menar dock att företag själva måste se ett behov av att 
kvalitetssäkra. Andersson & Ekberg håller delvis med men anser att det är olika viktigt att 
kvalitetssäkra i olika typer av företag. Det finns både ett externt och internt värde i en 
kvalitetssäkring (Andersson & Ekberg). 
 
Samtidigt som ovanstående respondenter påpekar vikten av kvalitetssäkring är de intervjuade 
företagen inte lika positiva. Castellums CSR-redovisning har enbart blivit granskad av de 
ekonomiska revisorerna och inte av speciella hållbarhetsrevisorer. (Engelbrecht) Nordeas och 
SBAB:s CSR-redovisning har inte alls blivit granskad av extern part. Nordea utreder frågan 
och SBAB kommer med största sannolikhet att börja kvalitetssäkra sin CSR-redovisning i och 
med GRI-kravet. (Allstrin; Hedlund & Brosewitz) I Vasakronan har diskussioner förts om 
CSR-redovisningen ska kvalitetssäkras eller inte. Vasakronan ser dock uppfyllandet av C-
nivån på GRI som en kvalitetssäkring i sig och att en extern part inte behöver djupgranska. 
Framöver när Vasakronan utvecklar sin CSR behövs antagligen en trovärdighetshöjande 
extern granskning, annars blir det ingen substans i redovisningen. (Sjöberg) 
 

4.3.5 Framtiden 

I Sverige har den studerade sektorn vaknat sent, menar Bogle. Yrvaket kommer insikten att de 
också måste CSR-redovisa och förhoppningsvis finner de goda föredömen inom den tyngre 
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industrin (Bogle). I framtiden kommer det att bli ett ännu högre tryck, tror Bogle, då den 
yngre generationen ställer högre krav på samhällsansvar. Inför framtiden tror Andersson & 
Ekberg också att CSR tas på större allvar samt blir allt vanligare. Larsson åsyftar i sin tur att 
alla företag kommer att börja CSR-redovisa oavsett bransch.  
 
Sivall tror inför framtiden att vissa företag kommer förbättra och utveckla sin CSR-
redovisning medan vissa stannar där de är idag. Inför framtiden ser Industrivärden att de 
fortsätter bevaka sina innehavsbolags arbete med CSR (Sivall). Vad gäller SBAB kommer de, 
istället för att jobba kvar i de gamla spåren, att arbeta utifrån ägarnas nya krav. De är nu i 
startgroparna för att uppfylla GRI:s lägsta nivå och får därefter bestämma hur mycket mer de 
vill jobba med dessa frågor. Sannolikt kommer en utveckling ses redan 2008. (Hedlund & 
Brosewitz) Vasakronans CSR-redovisning behöver utvecklas eftersom de enbart arbetat med 
GRI några månader. Sjöberg menar att de ständigt måste jobba med frågorna genom att 
komplettera, sätta upp fler mål inom fler områden och förbättra arbetet med CSR. Vasakronan 
ska sträva efter en högre nivå på GRI-skalan, och målet är att jobba mer externt med CSR i 
kombination med mer löpande arbete under året, precis som med ekonomiska resultat. 
(Sjöberg) Castellums CSR-redovisning ska i sin tur förändras genom att fler aspekter ska 
framhävas. Exempelvis arbetar Castellum nu med att utveckla en ny webbsida, där mer 
information kan presenteras. Engelbrecht hävdar dessutom att CSR-arbetet görs i varje enskilt 
dotterbolag. Som framtidsplan bör Castellum dock jobba fram ett koncerngemensamt sätt att 
kommunicera CSR. Därtill ser Engelbrecht det viktigt att engagera medarbetarna i CSR-
frågorna. Vidare ska Castellum fortsätta sitt arbete mot att bli en bättre kravställare gällande 
exempelvis leverantörer och på fjärrvärmeverk, då energifrågan är viktig inom 
fastighetsbranschen. Till sist menar Engelbrecht att mycket handlar om sunt förnuft för att 
CSR ska bli en naturlig del av arbetet. (Engelbrecht) 
  
Det kommer att dröja länge innan hållbarhetsredovisningen är standardiserad, enligt Larsson, 
då området är relativt nytt och under ständig utveckling. GRI är idag ett initiativ och inte en 
övervakare, vilket innebär att det kommer att dröja länge innan en standard nås (Larsson). Inte 
heller Bogle eller Andersson & Ekberg tror att CSR kommer att standardiseras. Bogle menar 
dock att det kommer att eftersökas, då investerare så enkelt som möjligt vill kunna jämföra 
företag. Alla måste dock se vikten av en CSR-rapport innan en standardisering kan ske. GRI 
är så nära en standard företag kan komma idag, och något annat kommer nog inte eftersökas. 
(Bogle) Samtidigt tror Andersson & Ekberg att fler aktörer kommer att CSR-redovisa, många 
enligt GRI, då det ger företaget ett högre värde. 
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4.4 Sammanfattning 

Utvecklingen av CSR-redovisning i Sverige har de senaste åren gått i en rasande fart, men 
fortfarande ligger svenska företag efter resten av EU. Detta gäller både redovisningarnas 
utförlighet och kvalitetssäkring, trots att Sverige är världens tredje miljövänligaste land enligt 
en nyligen genomförd studie. Resultatet av de 29 analyserade årsredovisningarna visar samma 
tendenser, och företagen är bäst på att redovisa de upplysningar som krävs enligt lag. Utifrån 
intervjuerna framkom det att en CSR-redovisning ska ge ett värde för läsaren och att fokus 
bör ligga på det som är relevant i den enskilda verksamheten. Riktlinjer och krav på 
efterföljandet av dessa anses nödvändigt, och i framtiden kommer antagligen företagen arbeta 
mer med CSR. Denna insamlade empiri ska i nästa avsnitt analyseras med hjälp av den 
tidigare presenterade referensramen. 
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 ANALYS 
I detta kapitel analyserar vi insamlad empiri i kombination med uppsatsens referensram. 
Först i kapitlet presenteras analysens struktur utifrån de fem kriterierna av CSR som 
presenterades i avsnitt 3.6. Sedan drar vi paralleller mellan resultaten från 
årsredovisningsstudien samt intervjuerna och de tidigare presenterade avsnitten i 
referensramen.  
 
Figur 5 ger en övergripande bild av analysens teoretiska innehåll. Analyskapitlets fem delar 
tar sin grund i den insamlade empirin, som analyseras med hjälp av delar av referensramen. 
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Figur 5: Analysstruktur 
 
I avsnitt 5.1 görs en analys av vilket innehåll de studerade företagen presenterar i sina CSR-
redovisningar. Detta görs genom att insamlad empiri analyseras i kombination med de 
positiva och negativa infallsvinklar som tidigare presenterats kring CSR, samt påverkan 
genom kultur, politik och riktlinjer. I avsnitt 5.2 analyseras varför CSR-redovisningar 
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upprättas av företagen, även detta baserat i synnerhet på positiva och negativa infallsvinklar 
på området samt kulturpåverkan. I avsnitt 5.3 görs en analys av vem som efterfrågar CSR-
redovisning från de studerade företagen, framförallt grundad på intressentteori och 
legitimitetsteori. I avsnitt 5.4 analyseras i vilken grad företagens CSR-redovisningar är 
tillförlitliga, baserat på teori om kvalitetssäkring, medan det i avsnitt 5.5 analyseras vad 
företagen valt att fokusera på i sin hållbarhetsredovisning, grundat i synnerhet på 
intressentteori, legitimitetsteori samt politisk påverkan och riktlinjepåverkan. 
 

5.1 Innehållet i CSR-redovisningarna 

En tydlig trend har kunnat ses i de analyserade företagen gällande att mer eller mindre alla 
presenterar sina CSR-upplysningar i årsredovisningen. Enligt lag måste företag lämna viss 
icke-finansiell information i förvaltningsberättelsen, men Larsson menar att det är tveksamt 
om ett företag som gör endast detta kan anses ha en CSR-redovisning. Två sidor 
hållbarhetsupplysningar i början av årsredovisningen ses mer som allmänna upplysningar 
(Larsson). Då de analyserade statligt ägda bolagen i snitt presenterade 2,6 sidor och Large 
Cap-bolagen 2 sidor är det utifrån Larssons resonemang tveksamt om flertalet av de 
analyserade företagen ens kan anses ha en CSR-redovisning. Dock anser vi att sidantalet inte 
är avgörande för kvaliteten på den presenterade informationen. I fortsatt analys tas 
utgångspunkten i den, stundtals knappa, CSR-information som presenterats i 
årsredovisningarna.  
 
Den företagssektor som undersökts i denna uppsats, Finans- och fastighetssektorn, är enligt 
studier sämst på att redovisa CSR samt ligger efter sina utländska konkurrenter. Detta har 
ansetts bero på att företagen till exempel tänker mer kortsiktigt eller inte har en direkt 
miljöpåverkan i sina verksamheter. (Salo 2008b; Ottoson 2007) Kritik har även riktats mot att 
företag är dåliga på att koppla frågorna till sin egen verksamhet (Adams & Geoff 2006). 
Årsredovisningsstudien bekräftade detta genom att endast omkring 45 % av bolagen 
presenterade sina mål och måluppfyllelse gällande CSR, varav investmentbolagen var allra 
sämst på detta. Anledningar kan till exempel vara att frågorna inte är applicerbara på 
företagen, att ledningen inte anser det relevant eller att det kostar för mycket (Solomon & 
Lewis 2002). Sivall och Norell ser inget behov av CSR-redovisning i deras verksamheter, 
något som styrker Solomon & Lewis (2002) tankar. Dock anser Sivall att det är viktigt att 
Industrivärden arbetar med CSR på en mer operativ nivå. Hedlund & Brosewitz menar vidare 
att de inte arbetar så miljöfarligt och därför inte har så mycket miljöarbete att presentera i sin 
årsredovisning, något som ytterligare stödjer Solomon & Lewis (2002) tankar. Engelbrecht 
och Sjöberg menar likväl att deras företag, trots jämförbart höga resultat i 
årsredovisningsstudien, fortfarande har områden de bör förbättra och utvecklas på. Alla de 
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studerade företagen håller idag en generellt sett låg nivå på sin rapportering. Då de bäst 
presterande företagen i årsredovisningsstudien ser många förbättringsområden, borde detta i 
en förlängning innebära att alla de studerade företagen har mycket arbete kvar med sina CSR-
redovisningar.  
 
Intervjuobjekten var eniga om att det är viktigt att jobba med frågor som är knutna till 
verksamheten. Bogle menar att det mest intressanta CSR-perspektivet för banker och 
investmentbolag är ansvarsfulla investeringar, vilket även bekräftas av Sivall som menar att 
Industrivärden mest tittar på CSR i sina innehavsbolag och inte i sitt eget bolag. Larsson 
menar att det viktigaste att redovisa för de studerade branscherna är; banker – frågan om 
ansvarsfulla investeringar, fastighetsbolag – klimat- och energifrågan samt investmentbolag – 
hur de påverkar de företag de äger i rätt riktning. Engelbrecht är enig och menar att sunt 
förnuft är viktigt då CSR ska bli en del av verksamheten, och Sjöberg framlägger att det som 
Vasakronan redovisar det de gör. Hedlund & Brosewitz resonerar likadant men ser sina 
hållbarhetsupplysningar som ett kortfattat ramverk då arbetet i företaget är det relevanta. 
Dock poängterar Allstrin att Nordeas huvudsakliga fokus i CSR-redovisningen legat på 
koncernens miljöbelastning, något som inte går hand i hand med Larssons och Bogles åsikter. 
Nordea behöver likväl bredda sin vinkling, menar Allstrin, och på så vis skapa ett samlat 
dokument för alla företagets CSR-åtaganden. Nordea är dock inte ensamma om att ha ett stort 
miljöfokus i sin CSR-redovisning, då årsredovisningsstudien visade att företagen upplyste 
mest ingående om detta. I en förlängning innebär det att företagen inte fokuserar på det som 
till exempel av Larsson och Bogle anses viktigast för ett hållbart samhälle. En redovisning av 
”vad de gör”, som Sjöberg uttrycker det, är kanske inte det bästa då fokus istället borde läggas 
på de frågor företaget verkligen kan påverka och som kan göra en skillnad i det långa loppet. 
 
Mycket kritik har riktats från olika håll mot att företag är dåliga på att ta upp negativa effekter 
i sina CSR-redovisningar och att upplysningarna presenteras i PR-syfte (Gray et al 1996; 
Adams 2004). Trender i Sverige visar dock på att allt fler svenska företag även presenterar 
negativa effekter (Salo 2008a). Att presentera mindre bra saker är viktigt enligt Larsson då 
CSR-redovisningen får ökad trovärdighet. Andersson & Ekberg håller med och menar att det 
är viktigt, trots att det kan vara obehagligt. Företag ser dessutom CSR mest som PR i 
uppstartsfasen (Andersson & Ekberg; Bogle; Larsson). Enligt Bogle tillhör dock de studerade 
företagen en sektor som vaknat sent, och först de senaste åren börjat redovisa 
hållbarhetsfrågor. Betyder detta att de studerade CSR-redovisningarna inte ännu nått den fas 
där alla aspekter tas in, och därmed mest är ett PR-trick idag? Andersson & Ekberg påpekar 
dock att det syns tydligt om en redovisning är upprättad enbart i PR-syfte. Det framgår 
däremot inte ifall endast experter tydligt kan se detta, eller även gemene man. Engelbrecht 
menar vidare att Castellum informerar om de väsentliga riskerna medan Hedlund & Brosewitz 
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samt Sjöberg inte anser sig varit med om situationen, men anser att öppenhet är viktigt. 
Allstrin påpekar att Nordea både har, och kommer att, presentera negativ information i sin 
CSR-redovisning, och att den då ökade transparensen skapar förtroendet för banken. Dock 
anser Sjöberg att det beror på hur negativ informationen är och att förbättringsarbete 
eventuellt bör göras innan informationen presenteras. Bogle varnar dock för detta och åsyftar 
att det är bättre att redovisa då det är svårt att göra ett scoop om ett företag är transparent. I 
årsredovisningsstudien har det kunnat ses att endast några av de studerade företagen 
presenterar negativ information, till exempel gällande miljötvister. Dock behöver inte detta 
betyda att företagen döljer något. 
 
Gray et al (1996) menar att presenterade CSR-redovisningars innehåll beror på det 
ekonomiska-, politiska- och sociala klimatet i samhället, och att styrkan hos intressenter 
inverkar stort. Den politiska pressen kan bland annat klassas som påverkande genom de 
lagstadgade krav som finns i Årsredovisningslagen gällande icke-finansiella upplysningar, 
och det nyligen införda kravet på CSR-redovisning enligt GRI för alla statligt ägda bolag. 
Engelbrecht hävdar att Sverige har en relativt omfattande lagstiftning på området vilket leder 
till att färre policys används än i utlandet. Detta kan i en förlängning delvis förklara de inte 
lika utförligt presenterade svenska CSR-redovisningarna. Williams & Zinkin (2008) anser 
även att svenska intressenter är, genom sin höga individualism och kortsiktighet, sannolika att 
bestraffa företag med negativ samhällspåverkan och dåliga CSR-redovisningar. Andersson & 
Ekberg presenterar dessutom en idé om att svenska bolag inte är lika utsvävande i sina 
beskrivningar som utländska bolag. Bogle menar att detta beror på läsarna då 
årsredovisningen är anpassad till dem. Dessa uttalanden visar tydliga exempel på att CSR-
redovisningen är beroende av det övergripande klimatet i samhället. Men de studerade 
redovisningarna höll som sagt inte en särskilt hög nivå. Utifrån Williams & Zinkins (2008) 
teori; betyder det att intressenterna är nöjda med de studerade företagens CSR-redovisningar 
eftersom de inte protesterat? Eller är intresset inte så stort för denna typ av redovisning från 
den valda sektorn? Och om intresset inte är så stort, varför upprättas då CSR-redovisningar? 
 

5.2 Varför upprättas CSR-redovisningarna? 

Teoretiskt sett finns det många anledningar till varför ett företag upprättar CSR-redovisning. I 
och med GRI-kravet på statligt ägda bolag menar Didong att dessa förväntas arbeta med, och 
upprätta, en CSR-redovisning. Vad gäller frivilliga CSR-redovisningar anser Andersson & 
Ekberg att det viktigaste är att företaget ser hållbarhetsredovisning som relevant för deras 
verksamhet. I och med detta har företaget bra och värdefull information att redovisa. 
Redovisningen ska helt enkelt ha ett värde för läsaren, vilket innebär att det stundtals räcker 
med korta upplysningar. (Andersson & Ekberg) Larsson har dock en aningen skild åsikt i 
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frågan och menar att det är viktigt att ge information till dem som efterfrågar denna. Därmed 
måste en dialog hållas med företagets intressenter för att reda ut vad som är väsentliga 
upplysningar (Larsson).  
 
Kritiker föreslår att anledningen till upprättandet av CSR-redovisning är självintresse (Gray et 
al 1996). Bogle och Engelbrecht menar att CSR är ett ekonomiskt lönsamt arbete, men att det 
även fyller fler funktioner. Allstrin menar att alla positiva upplysningar om Nordea som kan 
lämnas i CSR-redovisningen ger ökad uppskattning för banken. Castellum arbetar med CSR 
och presenterar en hållbarhetsredovisning för att visa att de bryr sig om miljön, är en attraktiv 
arbetsgivare samt ger kvalitet till kunderna. Sjöberg menar dessutom att det påverkar 
företagets varumärke och värde på ett bra sätt, men att det är svårt att mäta påverkan i pengar. 
SBAB CSR-redovisar på grund av ägarnas krav, men också för medarbetarnas skull (Hedlund 
& Brosewitz) medan Industrivärden upplyser om hållbarhetsfrågor eftersom media trycker på 
(Sivall). Sivall tillägger att Industrivärden arbetar med många andra viktiga frågor som de inte 
redovisar om, men att samhället efterfrågar CSR-information och att det därför är viktigt att 
visa sig intresserad. En fråga att ställa sig är om inte många av dessa anledningar egentligen 
bottnar i ett självintresse. Sannolikheten är stor, men samtidigt känns det förståeligt att företag 
inte skulle lägga tid och pengar på CSR om det inte skulle ge något tillbaka. Företag har alltid 
ett starkt fokus på att maximera sina vinster. Frågan är dock om det kan ses som att CSR-
redovisning efterfrågas från de studerade företagen eftersom det utförs. Eller finns en risk att 
företagen känner sig tvungna att redovisa en sådan rapport eftersom konkurrenterna gör det? 
Frågeställningen är inte helt irrelevant då de studerade bolagen presenterade ungefär lika 
många sidor CSR som de andra företagen i samma bransch. Bogle menade även att 
konkurrenter är de mest frekventa läsarna av denna typ av rapporter. 
 
CSR ger många mervärden i teorin; bättre prestationer, högre tillväxt, ökade vinster med mera 
(European Commission 2001; Pava & Krausz 1996). Dock är det mer lönsamt att redovisa 
CSR i högriskbranscher (Ollevik 2008), vilket innebär att det lönar sig mindre att upprätta en 
CSR-redovisning i de studerade företagen jämfört med till exempel ett stort industriföretag. 
Kritiker menar även att det är de stora, redan lönsamma, företagen som har pengar att lägga 
på CSR-redovisning (”CSR - Vem vill revidera socialt ansvar?” 2005). Andersson & Ekberg 
menar vidare att det måste vara relevant att upprätta en CSR-redovisning för företaget i fråga, 
och att det i många fall räcker med rätt ”tänk” och arbete i verksamheten. Det viktigaste är att 
stora aktörer som arbetar mot högriskmarknader hållbarhetsredovisar (Andersson & Ekberg).  
Årsredovisningsstudien ger även stöd för dessa teorier och tankar då bland annat relativt få 
sidor CSR presenteras från de studerade företagen. Utifrån tidigare fört resonemang är en 
tanke att företag aktivt väljer att inte presentera mer information eftersom det inte lönar sig.  
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Det finns enligt Solomon & Lewis (2002) även en ovilja i många företag att upprätta CSR-
redovisning, och liknande tendenser har i synnerhet setts hos investmentbolagen i 
årsredovisningsstudien och enligt Salo (2008b). Trots att bland annat Larsson anser det 
väsentligt för alla företag att upprätta CSR-redovisning möts han av en del motstånd. Kanske 
är det inte säkert att hållbarhetsredovisning behövs i alla företag? CSR kan lätt bara bli ”tomt 
prat” om företag enbart gör det som krävs enligt lag (Liljenberg 2008) och samtidigt innebär 
det skyhöga kostnader för företaget (Walley & Whitehead 1994). En idé kan vara att välja ut 
de aktiviteter med störst påverkan som därmed ger högst lönsamhet (Porter & Kramer 2006). 
Utifrån intervjusvaren verkar företag inte använda sig av denna strategi, men om så skulle 
vara fallet talar de i alla fall inte högt om det. Sivall är precis som Qviberg (2006) kritisk och 
menar att ett för stort fokus på CSR tar resurser från viktigare aktiviteter. Andersson & 
Ekberg går dock emot detta argument och menar att CSR-redovisning, trots höga initiala 
kostnader, för det mesta lönar sig om företaget gått igenom hela processen. Bogle spår dock 
att trycket på att företag ska upprätta CSR-redovisning kommer att bli högre i framtiden. Men 
vem kommer att trycka på den utvecklingen? Och för vem upprättas CSR-redovisningarna 
idag i den studerade sektorn? 
 

5.3 För vem upprättas CSR-redovisningarna? 

Traditionellt upprättas CSR till en viss publik, vilken i de studerade företagens fall verkar vara 
aktieägarna i och med placeringen av CSR-upplysningar i årsredovisningarna (Gray et al 
1996). Larsson menar att intressenter till den studerade sektorn även är ratingbolag, 
analytiker, analysföretag, investerare med flera. Hedlund & Brosewitz ser dessutom anställda, 
kunder och samarbetspartners som SBAB:s intressenter, och Engelbrecht lägger till 
leverantörer i Castellums fall. Det är som sagt viktigt att involvera sina intressenter i 
skapandeprocessen för att se vad de efterfrågar för typ av information (Adams 2004). Men 
trots att CSR-redovisning sägs efterfrågas av allt fler intressenter är det fortfarande få svenska 
företag som presenterar riktigt bra hållbarhetsredovisningar, och fram till idag har det varit 
samma företag som presenterar bäst CSR-redovisningar varje år (Salo 2008b). Bogle menar 
att det kan vara smart att upprätta CSR-redovisning för att ”hänga med”, och menar att det är 
viktigt att veta vad som görs i verksamheten då många intressenter efterfrågar denna 
information. Att ta hänsyn till intressenternas behov är det CSR går ut på (Bogle). Kritik 
kommer från O’Dwyer & Owen (2005) som påstår att intressenter endast i undantagsfall får 
komma med input till företagens CSR redovisningar. Utifrån intervjuerna har inga tecken 
synts på detta, utan respondenterna verkar eniga om vikten av intressenternas inblandning. 
Dock är sannolikheten liten att något annat skulle erkännas. Sjöberg inflikade dock att 
intressenterna antagligen spelar ännu större roll för Large Cap-bolag än statligt ägda bolag. 
Didong har en skild åsikt och menar att de statligt ägda bolagen har hela svenska folket som 
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intressenter och därmed många som efterfrågar informationen. Dessutom efterfrågar bland 
annat riksdagen, myndigheter och media denna typ av redovisning och uppföljning.  
 
I förhållande till intressentteorin kan det utrönas att de studerade företagen verkar identifiera 
sina intressenter utifrån företagets verksamhet. Företagen arbetar därmed i linje med Gray et 
als (1996) teori om att CSR skapas i så stor utsträckning som företagen tycker att det behövs 
för att behålla intressentens intresse. Ett exempel på detta ges av Engelbrecht som hävdar att 
Castellum jobbar nära sina kunder för att de ska känna sig engagerade och involverade i 
processen, vilket ger bekräftelse på Gray et als (1996) teori om att CSR används för att 
hantera intressenters stöd. Hedlund & Brosewitz samt Allstrin menar även att SBAB och 
Nordea tar hänsyn till sina intressenter vid upprättandet, och att detta kommer göras ännu mer 
i och med de nya GRI-kraven. Ägarna, staten, visar idag ett behov och ställer krav på CSR 
(Hedlund & Brosewitz). Presenterad CSR kan därmed i linje med Roberts (1992) användas 
för att se vad ägarna vill sätta fokus på, tycker är mest intressant och helst vill påverka. 
Utifrån årsredovisningsstudien är det svårt att avgöra i hur stor utsträckning företagen tar 
hänsyn till sina intressenter. Det låter bra att säga att man som företag gör detta i hög 
utsträckning, men det kan dock ifrågasättas varför de studerade CSR-redovisningarna är så 
lika om hänsyn verkligen tagits. Varje företag har sina egna individuella intressenter som 
efterfrågar olika typer av information. Dock finns en sannolikhet att få intressenter har blandat 
sig i skapandeprocessen av CSR-redovisningen och att företagen istället utgår från varandras 
rapporter vid skapandet av redovisningen.  
 
GRI-riktlinjerna ställer krav på att företag kartlägger sina intressenter, och det är viktigt att 
företag i sin redovisning är öppna mot dem och responderar på deras krav (Larsson). En tydlig 
koppling kan ses till den politiska påverkan där svenska staten har satt krav på de statligt ägda 
bolagen att följa GRI, vilket bekräftar att dessa företags CSR-redovisning både uppmuntras 
av, och upprättas på grund av, politisk press i samhället. Andersson & Ekberg menar även att 
samhället i stort efterfrågar CSR redovisning, något som bekräftar legitimitetsteorin. Den 
frivilliga hållbarhetsredovisning som de studerade företagen presenterar kan därmed ses som 
ett sätt för företag att legitimera sina handlingar. Detta styrks till exempel av Sivall som 
menar att Industrivärden redovisar på grund av att intressenterna ställer krav och företaget 
därmed rättfärdigar sig genom att redovisa. Dock har det endast getts exempel på breda 
legitimitetsstrategier i årsredovisningsstudien och intervjuerna, genom att CSR används för att 
bibehålla en positiv bild av företaget i samhället. Detta innebär att några tecken på att CSR 
har använts på ett smalare sätt, till exempel för att fylla ett legitimitetsgap i företaget, inte har 
upptäckts. Som ytterligare egen utvidgning finns en sannolikhet att användandet av CSR som 
ett sätt att öka företagets legitimitet på grund av en enskild händelse, var större i början av 
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CSR-redovisningens utveckling, och att redovisningsformen idag används som en bredare 
form av legitimering för företagen.  
 
Andersson & Ekberg anser att företag i olika grad behöver ta hänsyn till sina intressenter och 
att detta beror på vilket företaget är och vilka intressenter de har. Aktieägare, delägare och 
kunder är viktiga att ta hänsyn till, men allra viktigast anses medarbetarna vara (Andersson & 
Ekberg). Bogle inflikar dock att många företag vanligtvis anser att de upprättar sin CSR-
redovisning för sina anställda med flera, men att det som sagt oftast är konkurrenterna som 
lusläser redovisningen. Det verkar enligt intervjusvaren som att många av de studerade 
företagen värdesätter sina intressenter och tar hänsyn till dem, i alla fall påstås detta. Men om 
intressenterna fått den information de efterfrågat, räcker det? Hur vet man om redovisningen 
är fullständig eller bara ena sidan av myntet visats? Kvalitetssäkring är ett alternativ för att 
öka CSR-redovisningens tillförlitlighet men är en kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning 
garanterat felfri?  
 

5.4 Tillförlitligheten hos CSR-redovisningarna 

Det är viktigt att information i CSR-redovisningar presenteras trovärdigt och balanserat, och 
ett sätt att öka tillförlitligheten är att lägga vikt vid vem som upprättat redovisningen samt 
vilka bakomliggande motiv denne kan ha (Gray et al 1996). Kvalitetssäkring, eller extern 
granskning, kan även öka upplysningars trovärdighet (Power 1997) och Larsson menar att 
företags värdeutveckling också kan påverkas positivt av detta. Kvalitetssäkring kan även 
användas för att motverka kritik mot att CSR-redovisning endast upprättas i PR-syfte 
(European Commission 2001; Adams 2004). Andersson & Ekberg åsyftar att det är dumt av 
företag att inte kvalitetssäkra, då det både ger bekräftelse på att de gör rätt och innebär en 
kvalitetsstämpel. Dock är sannolikheten liten att representanter från revisionsbyråer skulle tala 
emot kvalitetssäkringen då de själva utför och tjänar pengar på den.  
 
Svenska företag verkar dock inte se samma värde i kvalitetssäkringen som förespråkarna, då 
endast 16 av Sveriges 60 presenterade hållbarhetsredovisningar för år 2007 var 
kvalitetssäkrade (ESRA) och svenska företag därmed ligger sist i ett EU perspektiv (ÖPWC). 
Årsredovisningsstudien gav också ett undermåligt resultat då endast tre av 29 företag fått sin 
redovisning granskad av den vanliga revisorn, och inget företag av en CSR-specialistrevisor. 
En risk med detta granskningsmotstånd har eventuellt kunnat ses i årsredovisningsstudien då 
få av företagen presenterat negativ information gällande CSR. Det är inte säkert att 
information döljs, men om företag förbättringsarbetar med eventuella problem ett tag innan de 
redovisas, som Sjöberg nämnde, finns en risk att information undanhålls från företagets 
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intressenter. Om redovisningen inte kvalitetssäkras finns det ingen möjlighet att veta vad som 
utelämnats ur rapporten.   
 
Castellum och Vasakronan är två av de tre bolag som fått sina hållbarhetsupplysningar 
granskade av den vanliga revisorn, enligt årsredovisningsstudien. SBAB, Industrivärden och 
Nordea har däremot inte valt att få sina upplysningar granskade av en tredje part (Hedlund & 
Brosewitz; Sivall; Allstrin). En anledning som föreslagits till detta fenomen är att svenska 
företag ser sig själva som föredömen bland annat gällande miljö och därför inte behöver 
kvalitetssäkra. Dessutom menar många företag att deras intressenter inte efterfrågar en 
kvalitetssäkring (Fröberg 2007), trots att trender visar på en ökad betydelse även i Sverige 
(Salo 2008a). Dessa trender syns då det antagligen kommer krävas en kvalitetssäkring av de 
statligt ägda bolagens GRI-redovisningar. Det märks dock tydligt att de flesta av de studerade 
företagen är i startgroparna gällande CSR-redovisning då inte ens den vanliga revisorn 
granskat den. Bogle menar dock, till skillnad från många andra, att företag själva måste tycka 
att det är värt att kvalitetssäkra för att det ska fylla en funktion. Detta känns relevant, men 
företagen bör i högre utsträckning överväga vilka signaler icke-granskade upplysningar 
sänder till läsaren. Är det bättre att redovisa något som kan uppfattas som PR än att inte 
redovisa alls? Detta kan diskuteras men tecken kan utläsas från årsredovisningsstudien och 
intervjuerna att företagen inte ser så stort värde i kvalitetssäkringen, i alla fall inte än. 
 
Sjöberg anser att efterföljandet av GRI-riktlinjer är en kvalitetssäkring i sig. Andersson & 
Ekberg spinner vidare på samma tanke genom att hävda att kvalitetssäkring är olika viktigt för 
olika företag, samt att företaget måste vara redo för att det ska fylla en funktion. Kritiker 
menar att kvalitetssäkring inte alltid innebär en garanti utan eventuellt bara används för att 
legitimera företagets verksamhet (O’Dwyer & Owen 2005). Att företag och dess ledning 
skulle ha inflytande i granskningsprocessen och därmed minska kvalitetssäkringens garanti är 
inget som det funnits tecken på varken i årsredovisningsstudien eller under intervjuerna. 
Strävan från svenska aktörer är att CSR-avsnittet i årsredovisningen ska få en egen granskning 
och berättelse (Larsson & Norregårdh 2003), och i och med GRI-kravet på de statligt ägda 
bolagen tror Andersson & Ekberg att kvalitetssäkringarna kommer att bli fler samt i högre 
utsträckning spridas till andra bolag. Idag är det dock svårt att slå fast tillförlitligheten i de 
studerade företagens CSR-redovisningar. Om innehållet i CSR-redovisningarna trots allt 
anses tillförlitligt, var ska då fokus ligga i redovisningarna?  
 

5.5 Fokus i CSR-redovisningarna 

I en CSR-redovisning finns möjligheter att fokusera på allt möjligt, men traditionellt ligger 
fokus på de tre delarna sociala/anställda-, miljö- och etiska frågor (Gray et al 1996). I 
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årsredovisningsstudien sågs tendenser gällande att flera företag tycker att alla dessa områden 
är viktiga, men att endast ett fåtal presenterar värdefull information inom alla de tre delarna. 
Enligt Solomon & Lewis (2002) skulle fokus i redovisningarna i hög grad bero på den 
politiska press som finns i samhället. Detta känns som ett rimligt antagande vid analyserandet 
av företagen. Detta eftersom svensk lag är krävande gällande miljöupplysningar och till viss 
del gällande information om de anställda, och det är just dessa upplysningar företagen i störst 
utsträckning lämnar.  
 
Vad gäller frivilliga riktlinjer följer vissa företag få, medan andra följer många. Kritik har 
riktats mot att företag är benägna att skriva under riktlinjer för att motverka kritik och 
legitimera sina handlingar (Gray et al 1996; Archel et al 2008, King & Lenox 2000). Enligt 
legitimitetsteorin anser troligtvis de företag som inte efterföljer riktlinjer att de inte har ett 
behov av ytterligare legitimering genom detta. Detta bekräftas av Engelbrecht som menar att 
Castellum inte ser ett behov av riktlinjer och certifieringar då intressenterna ser att de ändå 
arbetar med frågorna på ett bra sätt. Dessutom är detta i sin tur en bekräftelse på att 
Castellums CSR-arbete går i linje med intressentteorin, då företaget säger sig anpassa arbetet 
efter intressenternas behov. Engelbrecht menar dock att det i många fall räcker att styras av 
svensk lag. Sivall är enig genom att Industrivärden inte följer några riktlinjer, till viss del på 
grund av att inga riktlinjer passar deras verksamhet. Vidare leder införandet av GRI-krav för 
alla statligt ägda bolag till ett skifte i inflytandet på dessa. Intressenter har tidigare påverkat 
fokus i CSR-redovisningarna och numera bestämmer politiska beslut i landet hur 
redovisningen ska se ut och vad den ska ha fokus på. På detta sätt minskar dessutom 
frivilligheten och samhällets inflytande i frågorna. 
 
Ett vanligt problem, som även uppmärksammats i årsredovisningsstudien, är att företag har en 
obalans i sina redovisningar (Moneva et al 2006). Knappt 70 % av de studerade företagen har 
en miljöpolicy medan ytterst få tar upp information om sina anställda i samband med CSR. En 
stor andel presenterar även etiska riktlinjer. Trender visar dock på en rörelse mot att mer 
inkluderas i svenska företags CSR-redovisningar (ESRA) och GRI-riktlinjerna är också tänkta 
att ge en bättre balans. Däremot är det inte säkert att en balans alltid är eftersträvansvärt då 
företag istället, enligt intervjurespondenterna, bör fokusera på det CSR-arbete som görs i 
verksamheten och de viktigaste frågorna för företaget. 
 
Larsson menar att GRI-riktlinjerna passar den studerade sektorn bra men att de svenska 
företagen ligger efter i CSR-redovisandet. Att alla statligt ägda bolag ska följa GRI är bra då 
de föregår med gott exempel, men alla varken måste eller kommer att vara speciellt utförliga 
(Larsson). Hedlund & Brosewitz samt Sjöberg är eniga med Larsson och anser inte heller att 
kravet på GRI är för högt då företag själv kan välja nivå. Dock kommer stora förändringar att 
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ske. Bogle är aningen mer skeptisk men menar att det uppenbarligen finns ett behov för de 
statligt ägda bolagen att följa GRI. Andersson & Ekberg menar dock att kravet inte säkerligen 
är relevant för alla statligt ägda bolag då vissa är väldigt små. Det är inte säkert att attityden 
”alla ska” kommer att öka kvaliteten (Andersson & Ekberg). Det kan verka rimligt att sådana 
krav inte nödvändigtvis leder till de bästa och mest utförliga CSR-redovisningarna. Dock 
beror det samtidigt på vad som är strävan med kravet och i vilken utsträckning företagen är 
tänkta att redovisa. Det är positivt att företagen själva kan välja nivå beroende på 
engagemang, fokus i verksamheten och företagsstorlek. Hedlund & Brosewitz samt Allstrin 
tror vidare att kraven kommer att leda till en förbättring med tydligare redovisningar och 
kommunikation. Fokus i SBAB:s redovisning kommer, på grund av att SBAB inte har en 
direkt miljöpåverkan, ligga på andra upplysningar än miljö (Hedlund & Brosewitz). Didong 
spinner vidare på argumenten och menar att det även ökar jämförbarheten mellan företagen 
om alla följer GRI, och att den intressanta jämförbarhetsaspekten inte är stora bolag emellan 
utan mellan företag i samma bransch oavsett storlek.  
 
Bogle tror att i och med GRI-kravet kommer fler att haka på. GRI innehåller dessutom bra 
arbetsmetoder gällande CSR. Andersson & Ekberg tror att det kommer att sprida sig som 
ringar på vattnet. Varken Sivall eller Engelbrecht tror dock att de kommer att påverkas av 
kraven på de statligt ägda bolagen. Sannolikheten upplevs dock som betydande att en 
påverkan visst kommer att finnas. Då tendenser tidigare setts gällande att företag följer efter 
sina konkurrenter, borde en sådan fortsatt utveckling inte kännas helt orimlig. I framtiden tror 
Andersson & Ekberg att fler företag kommer att CSR-redovisa och att många kommer att 
göra detta utifrån GRI då det är bra med en gemensam bas. Bogle tror inte att en 
standardisering kommer nås utan att GRI räcker. Larsson är mer positiv till en standardisering 
men tror att det kommer ta lång tid innan något sådant nås.   
 

5.6 Sammanfattning 

De undersökta företagen tillhör branscher i Sverige som är dåliga på att presentera CSR. 
Enligt intervjurespondenterna är det dock viktigt att redovisningen blir en del av 
verksamheten, och att innehållet bestäms utifrån det arbete som görs. Varför de undersökta 
företagen ska redovisa CSR beror på krav från olika håll, men det kan fastställas att mycket 
handlar om självintresse. Vissa anser dock att det räcker med rätt ”tänk” i verksamheten. 
CSR-redovisningarna upprättas även till stor del för företagens intressenter, och 
intervjurespondenterna påstår att de prioriterar intressenterna samt involverar dessa i 
skapandeprocessen. Dock är en stor problematik tillförlitligheten av CSR-redovisningarna och 
inget av de studerade företagen har fått sin redovisning kvalitetssäkrad av en extern 
specialistrevisor. Liknande trender kan ses i Sverige som helhet och anledningar sägs vara en 
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dålig efterfråga. Fokus i CSR-redovisningarna beror till stor del på efterföljda riktlinjer samt 
politisk press bestående av sparsmakad lagstiftning på området och GRI-kravet på statligt 
ägda bolag. Frågan är dock hur mycket information de studerade företagen behöver redovisa 
och om de behöver redovisa alls? Det leder vidare till slutdiskussionen.  
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 SLUTDISKUSSION 
I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsats. Sedan tas denna ett steg längre i ett vidare 
perspektiv, där vi diskuterar och utvidgar studien. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 
forskning.     
 

6.1 Slutsats 

Slutsatsen besvarar problemställningen: 
 

Är det relevant för Large Cap-bolag och statligt ägda bolag, som inte är direkt 
miljöpåverkande, att externt redovisa CSR? 

 
Svaret är att det i de allra flesta fall kan vara relevant för ett icke-direkt miljöpåverkande 
företag att redovisa sin CSR, men kravet är både att någon efterfrågar informationen och att 
företaget självt ser ett syfte med att upprätta en sådan redovisning. 
 
CSR-redovisning framställs idag, bland annat av media och förespråkare, som en 
nödvändighet för alla företag. Resultaten i den genomförda studien skiljer sig dock från denna 
förskönade bild. Först och främst har det konstaterats att den studerade sektorn innehållande 
banker, finans-, fastighets- och investmentbolag är jämförelsevis dåliga på att redovisa CSR, 
då redovisningarna består av få sidor icke-kvalitetssäkrad information. Fokus i 
redovisningarna ligger i många av de studerade företagen på den icke-finansiella lagstadgade 
informationen, och få företag följer några CSR-riktlinjer. Att detta skulle bero på att 
riktlinjerna inte passar verksamheten känns som ett svepskäl eftersom till exempel GRI ska 
vara anpassningsbart till alla branscher. Dock är en intressant inflikning att Castellum inte 
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ISO-certifierat sig eftersom de anser att intressenterna ser att företaget arbetar på ett bra sätt 
ändå, och ett externt krav på certifiering inte verkar finnas.  
 
Anledningarna skiljer sig åt mellan bolagen till varför de presenterade CSR-redovisningarna 
är sparsmakade. En första förklaring kan vara att utförlig hållbarhetsredovisning lönar sig mer 
i högriskföretag. De statligt ägda bolagen har i och med ett regeringsbeslut dock blivit 
tvungna att i högre grad ta hänsyn till CSR-frågorna och redovisa på ett bättre sätt. Däremot är 
alla studerade 2007 års CSR-redovisningar upprättade på frivillig basis, och det kan till stor 
del konstateras att redovisningarna upprättats eftersom det ger någon typ av fördelar för 
företaget. I vissa fall har dock intressenter ställt krav på CSR-information som företagen 
måste presentera, men i övrigt lägger de studerade företagen antagligen inte ner mer tid och 
pengar på själva redovisningen än vad de får tillbaka, och tjänar på, i det långa loppet. En 
ytterligare slutsats som kan dras är att många företag i den studerade sektorn till stor del 
redovisar i PR-syfte. Tecken som talar för detta är först och främst att väldigt få av de 
studerade företagen presenterar negativa CSR-upplysningar i sina årsredovisningar. För det 
andra är många av företagen i en uppstartsfas gällande CSR, vilket utifrån intervjuerna anses 
innebära en större sannolikhet att CSR-redovisning upprättas som marknadsföring. Dessutom 
menar exempelvis Sivall att Industrivärden CSR-redovisar på grund av att media kräver det. 
Vidare är det mestadels ett företags konkurrenter som lusläser dess CSR-redovisning, vilket 
även setts tecken på i studien då företag i samma bransch håller ungefär samma standard och 
redovisar samma saker. Denna slutsats bekräftar även att legitimitetsteorin kan användas för 
att förklara varför CSR-redovisningar upprättas. Dock har bara tecken setts gällande att CSR 
används för att öka företagets legitimitet ur ett brett, proaktivt perspektiv. Användandet av 
CSR för att fylla ett legitimitetsgap var vanligare förr. 
 
Vidare hade inget av de studerade företagen valt att kvalitetssäkra sin CSR-redovisning. En 
första slutsats som kan dras från detta är att det inte finns någon som för verksamhetsåret 
2007 efterfrågar eller kräver denna typ av handlingar. Dessutom ger det ytterligare stöd till 
slutsatsen att många företag ser sin CSR-redovisning som en typ av PR. Flera av intervjuerna 
tydde på att företagen vill visa upp det ansvarstagande och initiativ de tar i frågorna. Frågan är 
dock om det är lönt att redovisa dessa initiativ om ingen garanterat dess tillförlitlighet? Eller 
litar intressenterna på företagens goda vilja och sanningsenlighet? Som det ser ut idag verkar 
få intressenter protestera mot dagens redovisningspraxis. Företagen menar att de presenterat 
den information dess intressenter krävt, vilket även bekräftar intressentteorins giltighet i 
studien. Eftersom CSR-upplysningarna generellt är få och korta i studien dras slutsatsen att 
intressenternas behov av dessa därmed inte är så stort.   
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Företagen anser trots detta att det är angeläget att aktivt arbeta med CSR-frågor i sina 
organisationer, men ett viktigt ifrågasättande är om det inte räcker att ha rätt ”tänk” och arbeta 
med frågorna i sin verksamhet. Behövs verkligen en extern hållbarhetsredovisning om ingen 
efterfrågar den? Respondenternas svar tyder på att det finns någon typ av efterfrågan på denna 
information, men i många fall räcker nog den typ av kortare upplysningar som lämnas idag. 
 
För att en CSR-redovisning ska vara användbar krävs därför att företaget ser ett syfte med den 
redovisning de upprättar. Att, som regeringen gjort gällande de statligt ägda bolagen, ställa 
krav på att alla företag inom en viss sektor ska CSR-redovisa kommer inte helt säkert leda till 
bra resultat. Kraven på redovisning är ena sidan av myntet, men för att den information som 
presenteras ska bli användbar måste företaget även se ett värde i redovisningen och ha 
relevant information att presentera. Därför är det inte säkert att nästa steg är ett liknande krav 
för alla Large Cap-bolag, då vissa bolag fortfarande ställer sig starkt negativa till 
redovisningen och värdesätter arbetet i verksamheten istället. Så om behovet inte finns för 
redovisningen, varken från externt håll eller från företagen själva, är det inte relevant att alla 
icke-direkt miljöpåverkande företag CSR-redovisar. 
 

6.2 Slutsatsen i ett vidare perspektiv 

Ljungdahl (1999:222) presenterade i sin avhandling en studie av svenska börsbolags 
miljöredovisningsutveckling mellan år 1990 och 1996. I sin slutsats presenterade han ett antal 
paradoxer gällande miljöredovisningarna, ifrån vilka paralleller kan dras till vår studie. Först 
och främst menar Ljungdahl att en skepsis riktades mot de presenterade miljöredovisningarna 
och att redovisandet sågs som en övergående trend. Dock upprättades redovisningarna av 
företag i de fall då deras konkurrenter gjorde det. (Ljungdahl 1999:222) Samma tendenser har 
setts i vår studie gällande CSR-redovisningarna. Ljungdahl (1999:222) påvisade även att 
transparens och trovärdighet var högt prioriterat även i 1990-talets miljöredovisningar men att 
företagen, precis som idag, var dåliga på att kvalitetssäkra redovisningarna. Ljungdahl 
(1999:222) menade vidare att företagen hade svårt att klassificera vilka fördelar den 
presenterade informationen ledde till, något som de undersökta företagen idag har blivit bättre 
på.  
 
Utifrån vår studies slutsats, samt närheten till Ljungdahls slutsatser, anser vi oss ha relativt 
stor möjlighet att generalisera resultaten till att gälla alla icke-direkt miljöpåverkande företag. 
Fortsättningsvis kommer våra slutsatser att diskuteras i ett vidare perspektiv.  
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6.2.1 Stagnerande modefluga enbart för stora företag? 

Som tidigare nämnt framställs det idag som relevant för alla företag att redovisa CSR. Våra 
resultat talar dock bland annat för att CSR ska komma inifrån och att ett genuint intresse 
måste finnas i företaget för att skapa en värdefull redovisning. Detta innebär att fler företag 
bör tänka igenom ifall de ser någon relevans i att CSR-redovisa, samt att en 
situationsanpassning av redovisningen till de egna förutsättningarna är viktigt. Kritiker menar 
att CSR är en modefluga som för tillfället får mycket medial uppmärksamhet, men att 
sannolikheten är stor att intresset kommer att minska inom en snar framtid. Ett exempel på 
detta gavs av Sivall som menade att Industrivärden tidigare blev kontaktad av konsulter 
gällande CSR-kurser en till två gånger i veckan, men att det idag sker mer sällan. 
 
Trots dessa resultat har en trend setts de senaste åren mot att företag finner allt fler frågor att 
redovisa inom CSR-området och att CSR blir allt mer uppmärksammat. En viktig 
frågeställning är om det stora intresset för CSR har med den för tillfället goda konjunkturen 
att göra, och ifall företagen kommer att fortsätta se CSR-redovisning som relevant i en 
kommande lågkonjunktur. Det hävdas att företag i goda tider är oerhört generösa till exempel 
gällande sponsring och donationer, medan det i lågkonjunktur med tillhörande nedskärningar 
enbart handlar om fokus på de hårda siffrorna. Stämmer detta ligger arbetet med CSR och 
mjuka värden illa till och riskerar att bli lagda åt sidan. Experterna spår även att CSR-arbete 
antagligen kommer att minska i den allt närmande lågkonjunkturen. De företag som redan 
hunnit integrera CSR i sin verksamhet anses även ha ett försprång genom en långsiktigare 
strategi. (”CSR och lågkonjunktur” 2008) En tanke är även att de företag som verkligen ser 
relevansen i att redovisa CSR också kommer att fortsätta arbetet med frågorna i sämre tider.  
 
Däremot känns det som ett rimligt antagande att de resultat som presenterats i studien, till 
exempel att CSR-redovisning inte ska upprättas om ett syfte inte kan ses med redovisningen, 
kommer att bli allt mer giltiga i en djup lågkonjunktur. Den studerade sektorn har ingen direkt 
miljöpåverkan i sina verksamheter och utsätts heller inte för samma hårda samhällspress 
gällande CSR som andra företag med till exempel miljöpåverkande produktion. 
Sannolikheten är därför stor att de företag som redan ställt sig tveksamma till en djupgående 
CSR-redovisning kommer att minska sitt arbete och sin redovisning redan det kommande 
året. Tendenser på detta har redan setts igenom att vissa företag presenterat en kortare CSR-
redovisning för år 2007 än tidigare år (Salo 2008b). Sannolikheten är dock hög att de företag 
som minskar sitt CSR-arbete såg det som en ren marknadsföringsåtgärd. I kombination med 
detta är många av de studerade företagen i början av sitt CSR-arbete vilket leder till att risken 
för minskat arbete inom området är än större. I en lågkonjunktur kommer det därmed att bli än 
tydligare vilka företag som verkligen ser ett syfte i att presentera en CSR-redovisning och 
utför ett genuint arbete i sin verksamhet.  
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Statligt ägda bolag är tvungna att upprätta CSR-redovisning enligt GRI oavsett låg- eller 
högkonjunktur. En problematik som kan uppkomma i och med detta beslut är att de små icke-
miljöpåverkande bolagens CSR-redovisningar utvecklas i fel riktning. Tanken är att dessa 
företag redan idag har svårt att se ett syfte med en så pass utförlig CSR-redovisning som GRI 
faktiskt kräver, och att en närliggande lågkonjunktur kommer att leda till besparingar och till 
att ännu mindre CSR-arbete finns att redovisa. Detta fenomen, om det skulle inträffa, går tvärt 
emot studiens slutsats om att företag enbart bör redovisa CSR om de anser att det finns ett 
syfte med redovisningen. Därmed skapas ännu ett argument för varför det eventuellt inte är 
relevant att alla företag, oavsett storlek och bransch, måste redovisa CSR. 
 
En ytterligare utvidgning på studiens slutsats är frågan om små och medelstora företag också 
kan tycka att det är relevant att CSR-redovisa. Då många av de mindre företagen sannolikt har 
ungefär samma intressenter som de stora sätts antagligen liknande krav på dem. Då behovet 
hos de mindre företagen därför troligen finns, är det även i detta fall viktigt att företagen 
själva tycker att det är relevant att CSR-redovisa. Omfattning av redovisningen bör dessutom 
ställas i relation till storleken på företaget, och de väsentliga frågorna inom CSR bör utgå från 
verksamhetens arbete. Om detta görs kan ett värde av att CSR-redovisa ses även i mindre 
företag. Dessutom är vissa av de statligt ägda bolagen ganska små, och Näringsdepartementet 
menar att det även är relevant för dessa att CSR-redovisa, för att kunna göra jämförelser 
mellan företag i samma bransch. Med anledning av detta finns det säkerligen fler intressenter 
som anser det samma gällande andra mindre bolag.  
 
Ifrågasättande kan göras angående revisionsbyråerna som idag inte presenterar något som i 
närheten kan klassas som en CSR-redovisning. Detta kan anses märkligt då de hjälper andra 
företag att upprätta och kvalitetssäkra CSR-redovisningar. Idag är några av de stora byråerna i 
Sverige på väg att ta beslut gällande en egen CSR-redovisning, men det borde ha gjorts 
tidigare (Larsson). Även om revisionsbyråerna inte är börsnoterade har de många intressenter, 
och då de lovordar kvalitetssäkring samt vikten av en utförlig CSR-redovisning för alla 
företag oavsett bransch, borde det första steget vara att ta hand om sin egen. Ett sätt att få fler 
företag med på tåget är att leva som man lär och föregå med gott exempel inför sina klienter. 
Framförallt mot den sektor vi har tittat på, då inga av dessa bolag har någon direkt 
miljöpåverkan. Ett ifrågasättande av värdet av en sådan rapport kan dock göras utifrån vår 
slutsats, då revisionsbyråer i så fall inte borde upprätta en CSR-redovisning om de inte ser ett 
syfte med detta. En antiklimaxsituation kan uppstå ifall CSR-redovisning upprättas av 
revisionsbyråerna enbart i PR-syfte och som ett sätt att se bättre ut i samhällets ögon. Dock 
borde byråerna, om de vill få fler företag att bli bättre på CSR-redovisning, visa att det finns 
ett syfte med redovisningen och ett behov av en sådan.  
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6.2.2 Internationellt perspektiv 

I studier som gjorts av CSR-redovisning ur ett internationellt perspektiv har det konstaterats 
att Sverige ligger efter vad gäller Large Cap-bolagens CSR-redovisningar. En intressant 
aspekt är däremot att Sverige, trots detta relativt dåliga resultat, är först i världen med att 
införa krav på CSR-redovisning enligt GRI för statligt ägda bolag. Detta skulle eventuellt 
kunna tyda på att svenska företag behöver någon typ av hårdare yttre press än den mediala, till 
exempel politisk press, för att ändra sin redovisningspraxis. En undran som uppkommer är 
därmed om påtryckningsgrupper och samhället påverkar företag i högre utsträckning i andra 
länder än i Sverige. Dock kan det konstateras att i och med beslutet för de statligt ägda 
bolagen kommer Sverige att bli, och har redan blivit, ett föredöme internationellt. Kina har 
bland annat inspirerats av Sverige och har skapat en sorts ägarpolicy, dock inte lika utvecklad 
som Sveriges (Didong).  
 
Något som talar emot detta påstående är Williams & Zinkin (2008) som menar att ett land 
med hög individualism, som Sverige, har invånare som sätter hög press på företagen då 
oetiskt beteende inte accepteras. Frågan är dock om det finns andra faktorer i det svenska 
samhället som spelar större roll gällande de krav som ställs på till exempel Large Cap-
bolagens CSR-redovisningar. Engelbrecht menar att den svenska lagstiftningen täcker mycket 
mer av företagens åtaganden än i andra länder. Detta har lett till mindre behov av 
policyantaganden för varje del av verksamheten. Dessutom är Sverige ett land där mycket 
sköts av samhällsnyttan och de allmänna förväntningarna på företag att lösa samhällets 
problem är mindre än till exempel i USA, där företagsdonationer spelar en stor roll för 
välfärden (Petersson 2008). Dessa anledningar skulle kunna ge en förklaring till varför 
svenska företag ligger en bra bit efter många andra länder gällande CSR-redovisning. Kanske 
behöver Sverige förbättra sig avsevärt gällande Large Cap-bolagen eller så passar inte riktigt 
redovisningsformen landet.  
 

6.2.3 Ett framtida perspektiv 

Om utgångspunkt tas i att beslutet om GRI-krav för de statligt ägda bolagen är rätt, borde det 
även finnas ett behov av CSR-redovisning från alla Large Cap-bolag och i förlängningen även 
Small Cap och resten av Sveriges företag. Ifall det är denna väg Sverige kommer att gå är 
sannolikheten hög att lagstiftning kommer att införas på området. Det kan ifrågasättas om 
lagstiftningen i så fall ska innefatta samtliga företag eller bara vissa. Däremot är detta, utifrån 
uppsatsens slutsats, inte den mest eftersträvansvärda utvecklingen då det fyller en funktion att 
CSR är frivilligt. Dock menar vi att relevansen av att CSR-redovisa för de studerade företagen 
är lägre på grund av den sektor de tillhör och dess låga miljöpåverkan. Lagstiftning på 
området finns idag i liten utsträckning gällande de upplysningar som är nödvändiga för 
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samhället att företagen lämnar. Frågan är om detta inte räcker? Kommer någon verkligen att 
läsa alla dessa CSR-redovisningar, och till vilken nytta ska de upprättas? Är det inte mer 
relevant att företagen arbetar med frågorna i sin verksamhet på sitt eget sätt och lämnar 
upplysningar i den grad de finner att det efterfrågas och skapar värde för någon?  
 
I och med dessa ifrågasättanden väcks även motstånd mot en ökad standardisering. Till att 
börja med kan det konstateras att CSR redovisning är ett komplicerat område att 
standardisera. IASB har exempelvis svårt att standardisera mer rättframma finansiella 
områden. En möjlighet till standardisering inom CSR-området är GRI, vilket enligt många 
skulle räcka. Frågan är dock om krav på GRI kommer att införas i Sverige eller till och med i 
EU inom den närmaste framtiden? I denna studie har inga tecken synts på detta, och 
respondenterna uttrycker på olika sätt att området inte är tillräckligt utvecklat för att klara av 
ett införande av ett sådant krav. Ifrågasättande kan även göras om det verkligen finns ett 
sådant behov idag. Som sagt måste det finnas ett utvecklat CSR-arbete att redovisa och risken 
finns att för höga krav kommer att leda till många tomma ord.  
 
En ytterligare aspekt som kan diskuteras inför framtiden är kvalitetssäkringen. Förespråkare 
menar att allt fler företag bör kvalitetssäkra sin CSR-redovisning för att få fram det relevanta 
samt för att undvika tomma ord. En åsikt är dock att företagen själva måste känna att de har 
ett behov av en sådan granskning. Kvalitetssäkringen går hand i hand med CSR-
redovisningen genom att det måste ha redovisats något av värde för att upplysningarna ska 
kunna kvalitetssäkras. Om, mot förmodan, lagstiftning skulle införas innebärande högre krav 
på företag, finns det nog en poäng i att även kräva en kvalitetssäkring av informationen. Dock 
måste en jämförelse mellan kostnaderna och nyttan med sådana krav göras. Frågan är om det 
inte finns bättre användning för resurserna?  
 
Hur samhällets behov av CSR kommer att förändras över tiden är en annan aspekt att 
reflektera över. Behovet är kanske stort idag då trycket från exempelvis media finns, vilket 
påverkar många intressenter och deras uppfattningar. Frågan är om det om tio år kommer att 
vara lika aktuellt eller om andra frågor kommit upp på tapeten. Det som är relevant att 
redovisa inom CSR idag kanske inte är detsamma om tio år, eller ens om två år. Utvecklingen 
sedan början av 2000-talet har gått från ett strikt miljöfokus till att en bättre balans finns 
mellan socialt-, miljö- och etiskt ansvar. Det är viktigt för alla företag att ständigt ha koll på 
sitt behov av CSR-redovisning samt vilka frågor som är viktiga att arbeta med. Sannolikheten 
är dock stor att fokus förändras över tiden, vilket är ännu en faktor som talar mot en 
standardisering. Företag påverkas dessutom av varandra. Idag är det framförallt 
konkurrenterna som lusläser varandras årsredovisningar och i många fall tar efter varandra. 
Relevansen och utformningen av CSR-redovisningar kommer även att påverkas beroende på 
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hur konkurrenter eller företag i andra branscher förändrar sin CSR. Sannolikt gäller detta alla 
företag, inte bara de icke-direkt miljöpåverkande.  
 

6.3 Förslag till vidare forskning 

CSR är ”stekhett” och ämnet innehåller mängder av intressanta aspekter att studera. Under 
arbetets gång har vi kommit in på många intressanta sidospår som vi har fått begränsa oss 
ifrån med anledning av uppsatsens syfte. Nedan presenteras ett urval av ämnesförslag på 
vidare forskning.  
 
 Intressenternas syn på CSR-redovisning 

Istället för att utgå ifrån företagets perspektiv kan det undersökas vad intressenterna anser om 
företags CSR-redovisningar. De kanske anser att alla företag bör CSR-redovisa oavsett 
bransch. Dessutom kan det vara intressant att se vilka krav intressenterna ställer på den 
undersökta sektorn. Stämmer intressenternas krav överens med de redovisningar företagen 
verkligen upprättar?  
 
 CSR ur ett internt perspektiv 

Ett ytterligare förslag är att titta på CSR-redovisningen ur ett internt perspektiv. Medvetenhet 
gällande CSR hos medarbetarna kan inte ses som en självklarhet. Vissa av de undersöka 
bolagen menade att de kunde bli bättre på CSR-arbetet i den dagliga verksamheten. Vilken 
delaktighet har medarbetarna i CSR-arbetet? Är behovet av CSR-redovisning samma internt 
som det är externt? 
 
 CSR i ett internationellt perspektiv 

Vidare forskning är att studera en specifik bransch, inom den i uppsatsen studerade sektorn, ur 
ett internationellt perspektiv. En ytterligare intressant aspekt är att följa upp hur de statligt 
ägda bolagen arbetar med GRI-kravet och redovisar sin CSR enligt GRI, då deras 
rapporteringar lämnas för verksamhetsåret 2008. Hur kravet på de statligt ägda bolagen har 
påverkat andra länder och företag internationellt är även en intressant problemställning. 
 
Uppsatsarbetet har lett till en större insikt i ämnet och vårt intresse för CSR och dess 
utveckling samt problematik, både i Sverige och internationellt, har verkligen ökat. Området, 
bland annat i och med samhällsdebatten, är oerhört stort och många dörrar har öppnats som 
kan leda till framtida intressanta studier.  

 79(86) 
 



CSR – något för alla? 
KÄLLFÖRTECKNING 

KÄLLFÖRTECKNING 
 
7.1 Publicerade källor 

 

7.1.1 Böcker 
 
Bryman, Alan & Bell, Emma (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber 2005 
 
Gray, Rob; Owen, Dave & Adams, Carol (1996) Accounting & Accountability – Changes and 
challenges in corporate social and environmental reporting, 1:a upplagan, Prentice Hall 
 
Gröjer, Jan-Erik & Stark, Agneta (1978) Socialredovisning, SNS 
 
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik – Om kvalitativa och  
kvantitativa metoder, 2:a upplagan, Studentlitteratur 
 
Jacobsen, Dag Ingvar (2002) Vad, hur och varför?, Studentlitteratur 
 
Larsson, Lars-Olle (2005) Corporate Governance och hållbar affärsutveckling, Ekerlids 
Förlag 
 
Ljungdahl, Fredrik (1999) Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag – praxis, 
begrepp, orsaker, Lund University Press 
 
Svenning, Conny (2003) Metodboken, Lorentz Förlag 
 
Årsredovisningslagen, Sverige Rikes Lag 2007, Nordstedts Juridik AB 
 
 
7.1.2 Artiklar 
 
Adams, Carol A (2002) “Internal organisational factors influencing corporate social and 
ethical reporting: Beyond current theorising”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 
Vol. 15, Iss. 2, pg. 223-250  

 80(86) 
 



CSR – något för alla? 
KÄLLFÖRTECKNING 

 
Adams, Carol A (2004) “The ethical, social and environmental reporting-performance 
portrayal gap”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 17, Iss. 5, pg. 731-757 
 
Adams, Carol & Geoff, Frost (2006) “CSR Reporting”, Financial Management, pg. 34-36 
 
Archel, Pablo; Fernández, Manuel & Larrinaga, Carlos (2008) “The Organizational and 
Operational Boundaries of Triple Bottom Line Reporting: A Survey”, Environmental 
Management, Vol. 41, Iss. 1, pg. 106-117 
 
Ball, Amanda; Owen, David L & Gray, Rob (2000) “External transparency or internal 
capture? - The role of third-party statements in adding value to corporate environmental 
reports”, Business Strategy and the Environment, Vol. 9, Iss. 1, pg. 1-23 
 
Ballou, Brian; Heitger, Dan L; Landes, Charles E & Adams, Moss (2006) “The Future of 
Corporate Sustainability Reporting”, Journal of Accountancy, Vol. 202 Iss. 6, pg. 65-67, 70-
74 
 
”Bank bäst i Europa på hållbarhetsredovisning” (2006) Balans, nr. 5 
 
Beliveau, Barbara; Cottrill, Melville & O Neill, Hugh M. (1994) “Predicting corporate social 
responsiveness: A model drawn from three perspectives”, Journal of Business Ethics, Vol. 13, 
Iss. 9, pg. 731-738  
 
Bäckström, Åse & Sivertsson, Karin (2007) Balans, nr. 10 
 
Collison, David J (2003) “Corporate propaganda: its implications for accounting and 
accountability”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 16, Iss. 5, pg. 853-886 
 
”CSR och lågkonjunktur” (2008) Dagens Miljö, 2008-03-14, sid. 33 
 
”CSR - Vem vill revidera socialt ansvar?” (2005) Balans, nr. 2 
 
”CSR är hetare än någonsin” (2007) Dagens Miljö, 2007-09-28 sid. 38 
 
Fröberg, Jonas (2007) ”Miljöansvar utan extern kontroll - Företagens redovisningar riskerar 
bli "rena reklamkataloger"”, Svenska Dagbladet, 2007-03-28, Sektion Näringsliv, sid. 4 
 
Gray, Rob (2002) “The social accounting project and Accounting Organizations and Society 
Privileging engagement, imaginings, new accountings and pragmatism over critique?”, 
Accounting, Organizations and Society, 2002, Vol. 27, Iss. 7, pg. 687-708 
 
Gray, Rob (2006) “Social, environmental and sustainability reporting and organisational value 
creation?: Whose value? Whose creation?”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 
Vol. 19 Iss. 6, pg. 793-819  

Gray, Rob; Bebbington, Jan & Collison, David (2006) “NGOs, civil society and 
accountability: making the people accountable to capital”, Accounting, Auditing & 
Accountability Journal, Vol. 19, Iss. 3, pg. 319-348 

 81(86) 
 

http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=record&resid=aeddc21d0200423c59aabfbdb5e499e0&lang=en&query=all%3AGray%20AND%20all%3A%22Global%20Reporting%20Initiative%22&start=0&sessionId=B946D890685CE2B0137FCDEBEF638D36&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=record&resid=aeddc21d0200423c59aabfbdb5e499e0&lang=en&query=all%3AGray%20AND%20all%3A%22Global%20Reporting%20Initiative%22&start=0&sessionId=B946D890685CE2B0137FCDEBEF638D36&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=record&resid=37be75cbf929df967e4703f65936c9da&lang=se&query=all%3A%22Global%20Reporting%20Initiative%22&start=32&sessionId=E58B301DE11CA4FB15076CC520A8E620&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=record&resid=37be75cbf929df967e4703f65936c9da&lang=se&query=all%3A%22Global%20Reporting%20Initiative%22&start=32&sessionId=E58B301DE11CA4FB15076CC520A8E620&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=record&resid=a570993d367b945daf3908afd474b47f&lang=en&query=all%3A%22Social%2C%20environmental%20and%20sustainability%20reporting%20and%20organisational%20value%20creation?%3A%20Whose%20value?%20Whose%20creation?%22&start=0&sessionId=5D34D1AE74DB8BA6D030AB004FF40064&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=record&resid=a570993d367b945daf3908afd474b47f&lang=en&query=all%3A%22Social%2C%20environmental%20and%20sustainability%20reporting%20and%20organisational%20value%20creation?%3A%20Whose%20value?%20Whose%20creation?%22&start=0&sessionId=5D34D1AE74DB8BA6D030AB004FF40064&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=


CSR – något för alla? 
KÄLLFÖRTECKNING 

Gray, Rob; Dey, Colin; Owen, Dave; Evans, Richard & Zadek, Simon (1997) “Struggling 
with the praxis of social accounting Stakeholders, accountability, audits and procedures”, 
Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 10, Iss. 3, pg. 325-350 

Hörnkvist, Erik (2008) ”Företag tävlar i att göra gott”, Kupé, 2008-04, nr. 4, sid. 14-16 
 
Kabanoff, Boris; Waldersee, Robert & Cohen, Marcus (1995) “Espoused Values and 
Organizational Change Themes”, Academy of Management Journal, Vol. 38, Iss. 4, pg. 1075-
1104 

King, Andrew A & Lenox, Michael J (2000) “Industry self-regulation without sanctions: The 
chemical industry's responsible care program”, Academy of Management Journal, Vol. 43, 
Iss. 4, pg. 698-71 

Larsson, Arne (2008) ”Ingen rubrik” Göteborgs Posten, 2008-02-08, Sektion EkoPol, sid. 50 
 
Larsson, Lars-Olle & Norregårdh, Marie (2003) ”Från "Tyst vår" till krav på oberoende 
granskning av hållbarhetsredovisningar”, Balans, nr. 11 
 
Liljenberg, Anna (2008) ” Få satsar på socialt ansvar - "I Sverige betyder CSR att företagen 
arbetar med miljöfrågor"”, Göteborgs Posten, 2008-02-25, sid. 45  
 
Moneva, J.M.; Archel, P. & Correa, C. (2006) “GRI and the camouflaging of corporate 
unsustainability”, Accounting Forum, Vol. 30, Iss. 2, pg. 121-137  
 
Nilsson, Klas (2008) ”Debatt: Fel att överlåta miljödebatten till forskare och politiker”, 
Dagens Media, 2008-03-26  
 
”Noteringar - FEE kräver internationell standard inom hållbarhetsområdet” (2006) Balans, nr. 
8-9 
 
O’Dwyer, Brendan & Owen, David L. (2005) “Assurance statement practice in 
environmental, social and sustainability reporting: a critical evalutation”, The British 
Accounting Review, Vol. 37, Iss. 2, pg. 205-229 
 
Ollevik, Nils-Olof (2008) ”Företag tjänar på ett rent samvete - Investeringar i etik och 
hållbarhet ger bättre börsvärde”, Svenska Dagbladet, 2008-01-14, sid. 4  
 
Ottoson, Maria (2007) ”Bankerna tar inte sitt ansvar”, Dagens Industri, 2007-11-13, sid. 32 

Owen, David; Swift, Tracey; Humphrey, Christopher & Bowerman, Mary (2000) “The new 
social audits: accountability, managerial capture or the agenda of social champions?” 
European Accounting Review, Vol 9., Iss. 1, pg. 81-98 

Pava, Moses L. & Krausz, Joshua (1996) ”The Association Between Corporate Social-
Responsibility and Financial Performance: The Paradox of Social Cost”, Journal of Business 
Ethics, Vol.15, Iss. 3, pg. 321-357 

Petersson, Hanna (2008) ”Ingen rubrik tillgänglig”, Norrköpings Tidningar, 2008-01-19, del 
3, sid. 6 

 82(86) 
 

http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=record&resid=1010733d892fd3b182d6920011e4a6fb&lang=se&query=all%3A%22Global%20Reporting%20Initiative%22&start=39&sessionId=960D50A7EABA9F742E6C5779BC923401&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=record&resid=1010733d892fd3b182d6920011e4a6fb&lang=se&query=all%3A%22Global%20Reporting%20Initiative%22&start=39&sessionId=960D50A7EABA9F742E6C5779BC923401&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=


CSR – något för alla? 
KÄLLFÖRTECKNING 

 
Porter, Michael E. & Kramer, Mark R. (2006) “Strategy & Society, The link Between 
Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility”, Harvard Business Review, Vol. 
84, Iss. 12, pg. 78-85 
 
Power, Michael (1997) “Expertise and the construction of relevance: Accountants and 
environmental audit”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 22, Iss. 2, pg. 123-146 
 
Qviberg, Mats (2006) ”Sätt stopp för etikpratet”, Svenska Dagbladet, 2006-03-09 
 
Reynolds, MaryAnn & Yuthas, Kristi (2008) “Moral Discourse and Corporate Social 
Responsibility Reporting”, Journal of Business Ethics, Mar 2008, Vol. 78, Iss. 1-2, pg. 47 
 
Roberts, R.W. (1992) “Determinants of corporate social responsibility disclosure: An 
application of stakeholder theory”, Accounting, Organizations and Society, Vol.17, Iss. 6, 
pg.595-612  
 
Robson, Andrew & Mitchell, Ed (2007) ”CSR performance: driven by TQM implementation, 
size, sector?”, The International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 24, Iss. 7, 
pg. 722 
 
Salo, Mikael (2008a) ”Sju stekheta CSR-trender”, Dagens Miljö, 2008-02-06, sid. 45 
 
Salo, Mikael (2008b) ”Börsbolagen som är bäst och sämst på CSR”, Dagens Miljö, 2008-03-
14, sid. 34-35 
 
”SAS och Concordia redovisade bäst 2006” (2007) Balans, nr. 12
 
Solomon, Aris & Lewis, Linda (2002) “Incentives and disincentives for corporate 
environmental disclosure”, Business Strategy and the Environment, Vol 11., Iss. 3, pg. 154-
169 
 
”Svenska företag sjua på europeisk CSR-rankning” (2008) Dagens Miljö, 2008-03-14, sid. 34 
 
”Tufft jobba med etik” (2008) Dagens Handel, 2008-04-10, sid. 2 
 
Walley, Noah & Whitehead, Bradley (1994) “It’s not easy being green”, Harvard Business 
Review, Vol. 72, Iss. 3, pg. 46-52 
 
Williams, Geoffrey & Zinkin, John (2008) “The effect of culture on consumers' willingness to 
punish irresponsible corporate behaviour: applying Hofstede's typology to the punishment 
aspect of corporate social responsibility”, Business Ethics: A European Review, Vol. 17, Iss. 
7, pg. 210-226 
 
 
 
 
 
 
 

 83(86) 
 

http://proquest.umi.com.ludwig.lub.lu.se/pqdweb?index=0&did=1424625411&SrchMode=1&sid=5&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1207640679&clientId=53681
http://proquest.umi.com.ludwig.lub.lu.se/pqdweb?index=0&did=1424625411&SrchMode=1&sid=5&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1207640679&clientId=53681


CSR – något för alla? 
KÄLLFÖRTECKNING 

7.1.3 Årsredovisningar 
 
Large Cap 
 Carnegie - Årsredovisning 2007 
 Castellum - Årsredovisning 2007 
 Fabege - Årsredovisning 2007 
 Handelsbanken - Årsredovisning 2007 
 Hufvudstaden - Årsredovisning 2007 
 Industrivärden - Årsredovisning 2007  
 Investment AB Latour - Årsredovisning 
2007 

 Investor - Årsredovisning 2007 
 JM - Årsredovisning 2007 
 Kaupthing Bank - Annual Report 2007 
 Investment AB Kinnevik - 
Årsredovisning 2007 

 Kungleden - Årsredovisning 2007 
 Lundbergs - Årsredovisning 2007 
 Melker Schörling AB - Årsredovisning 
2007 

 Nordea - Annual Report 2007 
 OMX - Årsredovisning 2007 
 Ratos  - Årsredovisning 2007 
 SEB - Årsredovisning 2007 
 Swedbank – Årsredovisning 2007 

Statligt ägda bolag 
 Akademiska Hus - Årsredovisning 2007 
 Nordea - Annual Report 2007 
 OMX - Årsredovisning 2007 
 SBAB - Årsredovisning 2007 
 Specialfastigheter - Verksamheten 2007 
 Statens Bostadsomvandling - 
Årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2007 

 Swedcarrier - Årsredovisning 2007 
 Swedfund - Årsredovisning 2007 del 1 & 
2 

 SEK- Årsredovisning 2007 
 Svenska Skeppshypotekskassan 2007 
 Vasakronan- Årsredovisning 2007 
 Vasallen- Årsredovisning 2007 
 Venantius - Årsredovisning 2007 

 
 
7.1.4 Övrigt tryckt material 
 
European Commission (2001) Promoting a European framework for Corporate Social 
Responsibility, COM(2001) 366 final, Green Paper, Brussels, 2001-07-18 
 
Gray, Rob H. (1990) The greening of accountancy: The Profession After Pearce, Certified 
research report 17 – the Chartered Association of Certified Accountants, University of East 
Anglia, London 1990 
 
GRI (2006) Sustainability reporting guidelines, version 3, Global Reporting Initiative, 
Amsterdam 
 
KPMG (2005) KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2005, 
Advisory, Universiteit van Amsterdam  
 
Larsson, Lars-Olle (2006) Upplysningskraven på hållbarhetsinformation i årsredovisning, 
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 
 
Regeringskansliet (2007) Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, 
Näringsdepartementet, 2007-12-11      
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPWC) (2008) CSR – Från risk till värde, 
Studentlitteratur 

 84(86) 
 



CSR – något för alla? 
KÄLLFÖRTECKNING 

7.2 Elektroniska källor  
 
Corporate Register 
www.corporateregister.com 2008-04-08 
 
CSR i praktiken, Hoppfull, affärsmässig ton på Sustainability Day, 2008-04-29 
http://www.csripraktiken.se/2008/04/29/sustainabilityday/ 2008-05-02 
 
CSR i praktiken, Sverige i toppen på lista över världens miljövänligaste länder, 2008-04-09 
http://www.csripraktiken.se/2008/04/09/sverige-i-toppen-pa-lista-over-varldens-
miljovanligaste-lander/ ; http://epi.yale.edu/Sweden 2008-05-02 
 
CSR Sweden, Om CSR Sweden http://www.csrsweden.se/se/omcsrsweden/ 2008-04-04 
 
Geert Hofstede, Geert Hofstede Cultural DimensionsTM – Sweden  
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_sweden.shtml 2008-04-27 
 
Global Reporting Initiative, What we do 
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatWeDo/ 2008-04-03 
 
ESRA, Sweden 
http://www.sustainabilityreporting.eu/sweden/Profile07.pdf  2008-05-12 
 
FN, Brundtlandrapporten: 
http://www.un-documents.net/ocf-02.htm 2008-04-16 
 
OECD, OECD:s riktlinjer för multinationella företag  
http://www.oecd.org/dataoecd/32/16/40294488.pdf 2008-04-16 
 
OMX, GICS-klassificering 
http://www.omxnordicexchange.com/investors/handelsinformation/sektorer/gics_klassificerin
g/ 2008-04-10 
 
OMX, Finans och fastighet 
http://omxnordicexchange.com/sektorer/finans/ 2008-04-10 
 
Regeringen, Tydligare informationskrav för hållbarhetsinformation för statligt ägda företag: 
http://www.regeringen.se/sb/d/9737/a/93467 2008-04-07 
 
UN Global Compact, What is the UN Global Compact?: 
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html 2008-04-07 
 
 
7.3 Intervjuer 
 
Allstrin, Maria; Compliance Consultant inom Group Compliance, Nordea - 2008-05-15  
 
Andersson, Lina & Ekberg, Åsa; konsulter på Sustainability Services avdelning, KPMG – 
2008-05-08 
 

 85(86) 
 

http://www.csripraktiken.se/2008/04/29/sustainabilityday/
http://www.csripraktiken.se/2008/04/09/sverige-i-toppen-pa-lista-over-varldens-miljovanligaste-lander/
http://www.csripraktiken.se/2008/04/09/sverige-i-toppen-pa-lista-over-varldens-miljovanligaste-lander/
http://epi.yale.edu/Sweden
http://www.csrsweden.se/se/omcsrsweden/
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_sweden.shtml
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatWeDo/
http://www.sustainabilityreporting.eu/sweden/Profile07.pdf
http://www.un-documents.net/ocf-02.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/32/16/40294488.pdf
http://www.omxnordicexchange.com/investors/handelsinformation/sektorer/gics_klassificering/
http://www.omxnordicexchange.com/investors/handelsinformation/sektorer/gics_klassificering/
http://omxnordicexchange.com/sektorer/finans/
http://www.regeringen.se/sb/d/9737/a/93467
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html


CSR – något för alla? 
KÄLLFÖRTECKNING 

Bogle, Marianne; Verksamhetsansvarig, CSR Sweden - 2008-05-09 
 
Didong, Jenny; Ansvarig för ägarpolicy, enheten för statligt ägande, Näringsdepartementet - 
2008-05-13 
 
Engelbrecht, Malin; Miljösamordnare på koncernnivå, Castellum - 2008-05-07 
 
Hedlund, Lena & Brosewitz, Christine; Kommunikationschef respektive Press- och 
informationsansvarig, SBAB - 2008-05-09 
 
Larsson, Lars-Olle; Specialistrevisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers – 2008-05-06 
 
Sivall, Sverker; Investment Relations Officer, Industrivärden - 2008-05-07 
 
Sjöberg, Olof; Miljöchef och energiansvarig, Vasakronan - 2008-05-13 
 
 
7.4 Övriga källor 
 
Rasmusson, Paul; Ekonomie Doktor – Strategic Management, Ekonomihögskolan i Lund, 
Föreläsning om perspektiv på kunskapsutveckling och teori, Strategisk Ledning FEKM11, 
2008-02-29 
 

 86(86) 
 



 

BILAGOR 
Bilaga 1 
 
Global Compacts 10 principer 
 
Mänskliga rättigheter 

Princip 1:  Företag ska stödja och respektera skyddet av internationellt utropade 
mänskliga rättigheter, och 

Princip 2:  försäkra sig om att företagen inte är involverade i förolämpningar av mänskliga 
rättigheter. 

 
Arbetsrätt 

Princip 3: Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och acceptera rätten till kollektiva 
förhandlingar 

Princip 4:  Eliminera alla former av tvingat och obligatoriskt arbete 
Princip 5:  Avskaffa barnarbete 
Princip 6:  Eliminera diskriminering gällande anställning och arbetsuppgifter 
 

Miljö 
Princip 7:  Företag bör ta en förebyggande ansats gällande miljöproblem 
Princip 8:  Ta initiativ till att förespråka ett större miljöansvar 
Princip 9:  Uppmuntra utvecklingen av mer miljövänlig teknologi 
 

Motverka korruption 
Princip 10: Företag ska motarbeta korruption i alla dess former, inklusive utpressning och 

mutor  
 
 

     (UN Global Compact) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Bilaga 2 
 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
 

1. Begrepp och principer – regeringarna ska ge ut rekommendationerna till berörda 

multinationella företag och uppmuntra till användning av dem, dock ska inte 

riktlinjerna användas protektionistiskt. 

2. Allmän policy – de multinationella företagen ska ta hänsyn till policyn i de länder där 

de är verksamma samt visa respekt gentemot andra intressenters åsikter. Exempelvis 

ska företagen bidra till ekonomisk, social och miljömässig utveckling med anledning 

av att åstadkomma en hållbar utveckling, respektera mänskliga rättigheter och främja 

lokal utveckling.  

3. Offentlighet – företagen ska offentliggöra information, regelbundet, pålitligt och 

relevant, rörande verksamheten, struktur, resultat och finansiell situation.  

4. Anställningsförhållanden – inom lagstiftning, förordningar och gällande avtal bör 

företagen följa ett antal punkter. Bland annat respektera fackföreningar, avskaffa 

barnarbete och tvångsarbete, motverka diskriminering och följa standarder för 

anställning.   

5. Miljö – företagen ska skydda miljön, den allmänna hälsan och säkerheten samt arbeta 

övergripande mot en hållbar utveckling.  

6. Bekämpande av bestickning – företagen ska inte på något otillbörligt sätt, direkt 

eller indirekt, erbjuda, lova, ge eller kräva muta eller annan fördel. Dessutom ska inte 

företaget uppmanas eller krävas ge varken en muta eller annan otillbörlig fördel.  

7. Konsumentintressen – I konsumentavseende ska företagen agera i samklang med god 

affärs-, marknadsförings- och reklamsed samt säkerställa kvaliteten på och av de varor 

eller tjänster som de ställer till förfogande.  

8. Vetenskap och teknologi – Exempelvis ska företagen bidra till utveckling av 

innovationskompetensen, sprida know-how och teknologier.  

9. Konkurrens – På ett konkurrenspräglat vis, i enlighet med lag och förordningar, ska 

företagen bedriva sin verksamhet. Till exempel fastställa priser och lämna rimliga 

anbud. 

10. Beskattning – Företagen ska fullfölja sina skatteskyldigheter i värdlandet för att 

medverka till landets ekonomi.  

(OECD)
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 Påverkas ni av att statligt ägda bolag från och med 1 januari 2008 måste upprätta CSR-
redovisning enligt GRI?  

 
 Hur känner ni inför att redovisa information i er CSR-redovisning som kan påverka 

intressenternas bild av företaget negativt? 
 

 Anser ni att CSR-redovisningen ger större mervärde för företaget än de resurser, bland 
annat tid och kostnad, som måste läggas ner? 

 
 Vad har ni för framtidsplaner gällande er CSR? 

 
 

Bilaga 4 
 
Intervjuguide till Castellum och Industrivärden (Large Cap-bolag) 
 

 Vad är din titel/ansvarsområde i företaget? 
 
 Hur är du inblandad i företagets CSR-arbete? 

 
 När började ni arbeta med hållbarhetsfrågor?  

 
 Hur har ert CSR-arbete utvecklats?  

 
 Varför upprättar ni en CSR-redovisning? 

 
 Vad tycker ni är viktigt att redovisa i er CSR-redovisning?  

 
 Är er CSR-redovisning kvalitetssäkrad idag?  

 
 Vad finns det för behov av en CSR-redovisning utgiven av ert företag? 

 
 Vem efterfrågar er CSR-redovisning?  

 
 Spelar era intressenter roll för er CSR-redovisning? 

 
 Tar ni hänsyn till era intressenters behov vid upprättandet av er CSR-redovisning? 

 
 Anser ni att den CSR-redovisning ni presenterar idag behöver förändras?  

 
 Följer ni några riktlinjer gällande CSR-redovisningen idag? 

 



 

Intervjuguide till SBAB, Nordea och Vasakronan (statligt ägda bolag) 
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 Anser ni att det finns ett behov av att ert företag följer GRI?   

 
 redovisning i och med GRI-kravet? 

annat tid och kostnad, som måste läggas ner?  
 

 Vad har ni för framtidsplaner gällande er CSR? 
 
 

 
 Vad är din titel/ansvarsområde i företaget? 

 Hur är du inblandad i företagets CSR-arbete

 När började ni arbeta med hållbarhetsfrågor?  
 

 Hur har ert CSR-arbete utvecklats?  
 

 Varför upprättar ni en CSR-redovisn
 

 Vad tycker ni är viktigt att redovisa i er CS
 

 Är er CSR-redovisning kvalitetssäkrad idag?  
 

 Vad finns det för behov av en CSR-redovisnin
 

 Vem efterfrågar er CSR-redovisning?  
 

 Spelar era intressenter roll för er CSR-r
 

 Tar ni hänsyn till era intressenters behov vid upprätta
 

 Anser ni att den CSR-redovisning ni presenterar idag behöver förändras?  
 

 Följer ni några riktlinjer gällande CSR-redovisningen idag?  
 

 Vad anser ni om kravet på CSR-redovisning enligt GRI från 
 

 Hur har/kommer kravet på GRI påverka ert företag? 

Kommer ni att börja kvalitetssäkra er CSR-
 

 Hur känner ni inför att redovisa information i er CSR-redovisning som kan påverka 
intressenternas bild av företaget negativt?  

 
 Anser ni att CSR-redovisningen ger större mervärde för företaget än de resurser, bland 

 



 

Intervjuguide till CSR Sweden, KPMG och Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
evisionsbyråer & nätverksorganisation) 

 
Vad är din titel/ansvarsområde i företaget? Vad arbetar du med gällande CSR? 

 
 Hur har CSR-arbetet utvecklats i Sverige?  

 
 Influeras svenska företag mycket av internationell utveckling på CSR-området?  

 
 Vad tycker ni är viktigt att redovisa i en CSR-redovisning om man är en bank, finans-, 

 bank, finans-, fastighets- 
eller investmentbolag? 

 
 Anser ni att det är viktigt att CSR-redovisning kvalitetssäkras? Varför? 

 
 Anser ni att alla banker, finans-, fastighets- eller investmentbolag måste upprätta en 

ans-, fastighets- eller 
investmentbolag?  

 
 Tar många svenska företag hänsyn till intressenters behov vid upprättandet av CSR-

- eller investmentbolag 
följer några specifika riktlinjer gällande CSR-redovisningen idag? 

 
 Tror ni att det kommer ske en förändring av CSR-arbetet i Sverige i och med att statligt 

ta CSR-redovisning enligt GRI? 
Varför? 

 
 Anser ni att det finns ett behov av att alla statligt ägda bolag oavsett storlek och 

 
etaget negativt?  

 

 
ger för banker, finans-, fastighets- 

eller investmentbolag jämfört med de resurser, bl. a. tid och kostnad, som måste läggas 
ner?  

 
 Vad ser ni för framtidsutsikter gällande banker, finans-, fastighets- eller 

investmentbolags CSR? 
 

 Tror ni att CSR-redovisning kommer att standardiseras? Varför och på vilket sätt? 

(R

 

fastighets- eller investmentbolag? 
 

 Hur bör man arbeta med CSR i sin verksamhet om man är en

CSR-redovisning? Varför? 
 

 Vem efterfrågar en CSR-redovisning från en bank, fin

redovisning? På vilket sätt? 
 

 Ser ni några tendenser gällande om banker, finans-, fastighets

ägda bolag från och med 1 januari 2008 måste upprät

bransch redovisar enligt GRI? Varför? 
 

 Vilka trender ser ni gällande att företag redovisar information i sin CSR-redovisning
som kan påverka intressenternas bild av för

 Ser ni/har ni sett tendenser till att företag enbart använder CSR i ett PR-syfte? På vilket 
sätt? 

 Vilket mervärde anser ni att CSR-redovisningen 

 



 

Intervjuguide till Näringsdepartementet 
 

 Hur är du inbladad i GRI-införandet? 

 Vad är syftet med att alla statligt ägda bolag ska följa GRI? 
 

 Vem efterfrågar GRI? 
 

 Ser ni ett behov i alla företag följer GRI, oavsett bransch och storlek? På vilket sätt? 
 

 valitetssäkras? 

 

Kommer alla CSR-redovisningar k
 

 Är det fler länder som sätter krav på sina statligt ägda bolag? 
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