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Sammanfattning 
 

 

Att företag hållbarhetsredovisar har under 2000-talet ökat avsevärt och i takt med ökningen av företag 

som arbetar med hållbarhetsfrågor, så ökar också antalet företag som väljer att rapportera sitt 

hållbarhetsarbete. Lagändringar, FN-initiativ, viljan att uppnå och behålla legitimitet samt att 

tillfredsställa organisationens intressenter har i en större eller mindre utsträckning kommit att påverka 

företagen och deras rapportering kring hållbarhet. 

Det har under alla tider förekommit diskussioner kring företagens roll och ansvar i samhället. Företag 

hålls även alltmer ansvariga för hur de påverkar samhället, och hur de tolkar CSR (Corporate Social 

Responsibility), skiljer sig från företag till företag.  

Denna studies syfte är att undersöka vilka förändringar som har skett i hållbarhetsrapporteringen under 

det senaste decenniet hos svenska företag. Studien ämnar även söka förståelse kring vilka faktorer som 

kan ha kommit att påverka eventuella förändringar. För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ 

innehållsanalys med både en induktiv och deduktiv ansats tillämpats. Studien visar att de förändringar 

som skett i företagens hållbarhetsrapportering snarare är relaterade till omfattning än innehåll och att 

företag följer de lagar och globala initiativ som finns. 

 

 

Nyckelord: CSR, företags samhällsansvar, företagsansvar, hållbarhet 

  



 
 

Abstract 
 

 

The fact that companies report sustainability has increased considerably during the 21st century, and as 

the companies that work with sustainability issues increases, so has the number of companies that choose 

to report their sustainability work. Legislative changes, UN initiatives, the aim to achieve and retain 

legitimacy, and to satisfy the companies stakeholders have to a greater or lesser extent come to influence 

the companies and their sustainability reporting. 

There has always been discussions about companies regarding their role and responsibility in society. 

Companies are increasingly hold responsible for how they affect society, and how they interpret CSR – 

Corporate Social Responsibility, differs from company to company. 

The purpose of this study is to look into which changes have been made in Swedish sustainability 

reporting during the last decade. The study also aims to seek understanding of which factors may have 

influenced possible changes. To achieve the purpose of the study, a qualitative content analysis with 

both an inductive and deductive approach has been applied. This study shows that there have been 

changes in quantity rather than the content in the sustainability reports and that companies comply with 

existing laws and global initiatives. 
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1. Inledning  

 

 

1.1 Hållbarhetsrapportering 
 

Det har blivit populärt bland företag att visa upp hur de presterar ur ett miljö- och socialt perspektiv, till 

och med till den nivån att det har blivit erkänt som “the de facto law for business” (Fernando & Lawrence 

2014). Under den engelska förkortningen CSR (Corporate Social Responsibility) har det under det 

senaste decenniet skrivits flitigt i både fackpress och media om företagens samhällsansvar (Windell 

2017).  

I takt med att ökningen av företag som arbetar med hållbarhetsfrågor, så ökar också antalet företag som 

väljer att rapportera sitt hållbarhetsarbete (Grafström et al. 2015). Forskning inom CSR visar att företag, 

oavsett i vilket land de är verksamma i eller hur pass utvecklat landet de verkar i är, ökar tillämpningen 

av CSR-praktiker (Fernando & Lawrence 2014). Hållbarhetsredovisningar har under 2000-talet ökat 

lavinartat (Frostenson & Helin 2018). 

Det finns ingen mall för hur en hållbarhetsredovisning ska se ut (Westermark 2013). Oftast är 

rapporteringen frivillig och oreglerad i de flesta länder men trots det finns det ändå en förväntan om att 

företagen ska redovisa sin hållbarhetspåverkan (Shabana et al. 2017). Efter ett EU-direktiv 2014 

(2014/95/EU) genomfördes det i Sverige, 2016, en lagändring som innebär att ”stora” svenska företag, 

med fler än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor samt en nettoomslutning 

på mer än 350 miljoner kronor, måste upprätta en hållbarhetsrapport (SFS 1995:1554). Frågan har 

skiftats från att företag ska hållbarhetsrapportera till vad och hur de ska göra det (Frostenson & Helin 

2018).  

Företag tillämpar CSR på olika sätt, vilket ofta står i samband med hur företag tolkar sin roll i samhället 

(Grafström et al. 2015). 

”CSR betyder något, det betyder dock inte alltid samma sak för alla”  

(Garriga & Melé 2004, s. 51-52) 

Ett exempel på där tolkningen av CSR skiljer sig är hur man ser på välgörenhet i Indien jämfört med i 

Sverige. I Sverige anses välgörenhet ligga mer på statens bord medan det i Indien ses som ett 

samhällsansvar för företagen (Windell 2012). Få företag tar initiativ inom CSR för att chefer på 

företagen anser att det är det moraliskt rätta att göra, utan snarare för att tillfredsställa organisationers 

intressenter (Morsing & Schultz 2006). Företag manifesterar att de tar frågor gällande bland annat socialt 
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och miljömässigt ansvar på allvar genom att utfärda hållbarhetsredovisningar och rekrytera chefer som 

aktivt arbetar med CSR (Windell 2012).  

Mängden miljöinformation i årsredovisningar har varit på en uppåtgående trend, trots att vissa företag 

producerar en separat hållbarhetsrapport (O’Donovan 2002). En del företag väljer till och med att 

uppmärksamma lanseringen av hållbarhetsredovisningen som en viktig händelse där olika intressenter 

bjuds in till ett event (Frostenson & Helin 2018). Hållbarhetsrapporteringens roll är att ge samhället i 

stort information om till vilken nivå organisationen följer det ansvar som har tilldelats den (Fernando & 

Lawrence 2014). Kommunikationen av företagens etiska och sociala initiativ ger troligtvis starka och 

ofta positiva reaktioner hos intressenter och forskning har bidragit till att påvisa fördelarna av intern och 

extern CSR-kommunikation (Morsing & Schultz 2006). Rapporteringen anses kunna bidra till ett 

förbättrat rykte av företagen, locka investerare och framtida anställda samt förbättra relationen med olika 

intressenter till företagen (Fernando & Lawrence 2014). En hållbarhetsredovisning diskuterar bland 

annat företagets färdriktning, strategi, risker och målsättningar (Frostenson & Helin 2018). 

När en hållbarhetsredovisning upprättas sker det prioriteringar där det är viktigt att fokusera på de frågor 

som organisationen möter (Frostenson & Helin 2018). Företag hålls alltmer ansvariga för deras påverkan 

av deras verksamhet på samhället (Hahn & Lülfs 2014). Borglund et al. (2012) menar att företagen har 

ett ansvar i samhället och inte för samhället. Ett samhälle där också många andra aktörer måste ge sitt 

bidrag (ibid.). Dock är vad som definieras som ansvar inte statiskt, utan det förändras kontinuerligt över 

tid (Windell 2017). Hahn & Lülfs (2014) menar att det råder svårigheter för allmänheten att bedöma 

företagets faktiska hållbarhetsprestation. Det finns med andra ord en informationsasymmetri då det är 

svårt att få tag på denna information utanför företaget. För att minska denna informationsasymmetri 

mellan företag och samhället förväntas det att företagen kommunicerar deras faktiska påverkan och att 

de uppfyller normer för hållbarhetstransparens (ibid.). Vid första anblick kan man tro att företagen enbart 

visar upp positiv information och att det finns få incitament för ett företag att rapportera negativa 

aspekter. Att företag tillhandahåller ärlig och proaktiv information anses kunna ge tillit till dem, men 

om de enbart skulle rapportera positiv information kan rapporten inte ses som trovärdig (ibid.). Hahn & 

Lülfs (2014) skriver att forskning dock visar att företag tenderar att framhäva positiv information i 

hållbarhetsrapporter och att de därmed blir tvetydliga och godtyckliga på grund av bristen av lagar och 

regleringar.  

Företagens hållbarhetsrapportering har också visats attrahera kritiskt uppmärksamhet (Morsing & 

Schultz 2006). Forskning föreslår att ju mer företag exponerar sina etiska och sociala ambitioner, desto 

större sannolikt är det att de drar till sig kritikers uppmärksamhet. Studier inom området har utlöst frågor 

som till exempel huruvida företag som fokuserar för intensivt på att kommunicera ut sina CSR-

handlingar leder till att konsumenter tror att företagen har någonting att dölja. Intressenter efterfrågar 

att företag borde koncentrera sig på att utveckla en effektiv envägskommunikation för att ge förståelse 
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för intressenter om vad företagen har åstadkommit inom CSR (ibid.). Morsing & Schultz (2006) menar 

att kommunikationen inte får vara allt för iögonfallande utan ska vara minimala utgivelser såsom 

rapporter och hemsidor, inte till exempel marknadsföring. 

1.2 Problematisering 

 

För att vara lyhörd mot allmänheten skulle det vara mer troligt att företagen använder 

hållbarhetsrapportering som ett verktyg för att hantera deras legitimitet (Shabana et al. 2017). Antalet 

institutioner som övervakar företagens CSR-handlingar har ökat. Kritiken tittar inte numera enbart på 

företagens handlingar utan den fokuserar också på de val som leverantörer, konsumenter och politiker 

gör som är förknippat med företaget och som kan leda till kritik mot företaget (Morsing & Schultz 2006). 

Under alla tider har det förekommit diskussioner kring företagens roll och ansvar i samhället. Likaså har 

föreställningar och idéer om vad som är deras rättigheter och skyldigheter förändrats över tid (Grafström 

et al. 2015). Den bild som finns av företag och företagens roll i samhället har förändras i takt med de 

samhällsförändringar som sker, det finns således ingen fast bild av vilken roll företaget har i samhället 

(Grafström et al. 2015; Windell 2017). Medierna har en möjlighet att sätta agendan för vad som uppfattas 

som ansvarsfullt respektive oansvarigt, detta då sättet media väljer att skriva om händelser påverkar de 

rådande idéer som finns gällande vad som är ett företags ansvar (Windell 2017). 

Frostenson et al. (2015) skriver att trenderna har skiftat under förra millenniet. Under 70-talet fanns det 

ett intresse för social redovisning. Detta avtog under 80-talet, men under 90-talet väcktes intresset för 

både sociala och miljömässiga frågor i rapporteringen (ibid.). Fram till mitten av 2010-talet har 

hållbarhetsredovisningar inte etablerats på grund av legala krav (Frostenson & Helin 2018). Dock har 

det under de senaste tio åren kommit att förändras då det tillkommit ett flertal nya incitament och lagar 

gällande företagens hållbarhetsrapportering. Ett exempel är tillkomsten av GRI:s riktlinjer som kan ses 

som en generell standard inom hållbarhetsrapporteringen även om dessa riktlinjer endast gäller för hel- 

eller delägda statliga företag (Frostenson & Helin 2018). För ”stora” svenska företag så måste 

hållbarhetsrapporteringen sedan 2016 innehålla upplysningar om hållbarhetsfrågor såsom miljö, sociala 

förhållanden, mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption (SFS 1995:1554). Även om det 

finns direktiv, riktlinjer och numera lagar att följa gällande hållbarhetsrapportering så är fortfarande en 

stor del av innehållet av företagens rapportering, som tidigare nämnt, oftast frivilligt och oreglerad 

(Shabana et al. 2017), vilket ger företag möjlighet att relativt fritt välja vad som ska rapporteras och hur 

det ska rapporteras. 

Det finns ett flertal studier om CSR och hållarbetsrapportering. De tidigare studierna har bland annat 

fokuserat på hur företag kommunicerar ansvar samt hur och i vilken utsträckning media påverkar 

företagens CSR-agenda. Se exempelvis Frostenson et al. (2011) som jämförde kommunikationen av 
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företags ansvar, CR (Corporate responsibility), i moderbolag gentemot dotterbolag där studien visade 

att det finns en betydligt mindre kommunikation på dotternivå jämfört med modernivå. Ett annat 

exempel är Grafström & Windell (2011) som i en studie utvecklade ett ramverk för att förstå mediernas 

roll när det kommer till att sätta företagets CSR-agenda. Att företag relativt fritt kan välja vad som ska 

rapporteras och hur det ska rapporterats samt att tidigare studier sällan valt att se vilka förändringar som 

skett över tid är det som ligger till grund, men också blir syftet för, denna studie. 

 

1.3 Syfte  
 

Denna studie syftar till att undersöka vilka förändringar som har skett i hållbarhetsrapporteringen, under 

det senaste decenniet, hos svenska företag. Vidare ämnar studien även söka förståelse kring vilka 

faktorer som kan ha kommit att påverka eventuella förändringar. Studiens syfte mynnar således ut i en 

övergripande fråga samt en underfråga.  

 

1.4. Frågeställning 

 

 Hur har företagens hållbarhetsrapportering förändrats under det senaste decenniet? 

 Om förändringar har skett, vad beror de på? 
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2. Referensram 

 

 

2.1 Företagens intressenter 

 

Intressent blir ett centralt begrepp när det kommer till CSR – företagens samhällsansvar (Westermark 

2013). Den etablerade definitionen av intressent, stakeholder, är formulerad av Freeman (1984). Han tar 

upp att tidigare synsätt om företagens verksamhet har misslyckats med att ha i åtanke alla grupper som 

påverkar företaget. Freeman lanserade därför ett synsätt han kom att kalla stakeholder theory, 

intressentteorin, som belyser faktorer som påverkar hur företag arbetar. Han menar att just intressenter, 

som kan vara en grupp av individer, banker, leverantörer, stater eller andra grupper som antingen hjälper 

eller skadar organisationen, är de som är med och påverkar hur ett företag arbetar (ibid.).  

Med intressentteorin får företag bättre uppfattning och förhållningssätt till sin omgivning och dess 

påverkan samt hur de borde agera (Freeman 1984). Intressentmodellen lanserades för att analysera och 

visa att företagens verksamhet är beroende av flera aktörer i sin omgivning (Grafström et al. 2015). 

 

 

Figur 1: Egen tolkning av intressentmodellen 

 

 

Clarkson (1995) definierar intressenter på ett snarlikt sätt som Freeman (1984) och menar att Freemans 

definition av intressenter är gedigen grund för detta synsätt (ibid.). Han bygger dock vidare på Freemans 

grund och menar att det finns primära och sekundära intressenter för företagen. De primära 
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intressenterna är en grupp som företaget inte kan överleva utan, vilka ofta är aktieägare, anställda, 

kunder och leverantörer. Till denna grupp tillhör även stater och samhällets lagar och regler som 

företagen måste följa (ibid.). Vidare menar Clarkson (1995) att det råder en hög grad ömsesidigt 

beroende mellan de primära intressenterna och företaget. De sekundära intressenterna kan motsätta sig 

de åtgärder som företag gör för att tillfredsställa de primära intressenterna. Företag själva får bestämma 

till vilken grad de väljer att erkänna sina intressenter och fullfölja sina skyldigheter gentemot dem. Det 

här kan företagen göra, inte nödvändigtvis genom finansiella medel, utan genom att mäta intressentens 

nöjdhet (ibid.). De företag som vill vara hållbara på längre sikt bör ha en bra relation till sina intressenter 

och det är viktigt att demonstrera på olika sätt att man är intresserad av vad de tycker (Morsing & Schultz 

2006). Företag som hållbarhetsredovisar på ett öppet och trovärdigt sätt hur organisationen påverkar de 

olika intressenterna stärker sitt förtroende som en ansvarstagande organisation (Frostenson & Helin 

2018). 

 

2.2 CSR – Företagens samhällsansvar 
 

Frågan om företagens ansvar i samhället är inte ny, utan debatten har enligt Borglund et al. (2017) pågått 

i över ett halvt sekel. CSR, företagens samhällsansvar, handlar om att företag ska ta ansvar för hur de 

påverkar samhället ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv och att synliggöra detta har 

blivit allt viktigare för företagen som vill skapa goda relationer till sina intressenter (Westermark 2013). 

Ansvaret omfattar flera steg i näringskedjan, det vill säga att företagen inte bara måste ta ett eget ansvar 

utan de måste också ta ett ansvar för sina leverantörer (Borglund et al. 2017). För att ta ansvar gentemot 

sina intressenter, både inom och utanför organisationen samt att mäta, presentera sitt ansvar om vad 

organisationen uppnått i deras arbete mot hållbar utveckling, ses hållbarhetsredovisningen som ett 

verktyg för detta (Frostenson & Helin 2018). 

 

Att dela upp hållbar utveckling i tre samverkande ansvarsområden (ekonomi, socialt och miljö) menar 

Frostenson & Helin (2018) har många förespråkare. En av pionjärerna bakom denna modell är John 

Elkington som på 90-talet presenterade TBL – Triple Bottom Line (ibid.). Elkington (1999) beskriver 

de tre ansvarsområdena efter tre P:n, people, profit och planet, som han liknar med tre kontinentalplattor 

där han menar att en rörelse i den ena skapar rörelser hos de andra två.  

 

TBL bygger på idéen om att företag inte bara ska värderas utifrån sina ekonomiska bidrag, utan också 

utifrån bidrag, eller belastningar, ur ett socialt och miljömässigt perspektiv (Borglund et al. 2017). 

Tanken bakom TBL var att företag inte bara skulle redovisa sina resultat för sålda varor och tjänster 

utan också kunna redovisa för sina bidrag för miljön och människor, eller för de kostnader som uppstår 

genom att inte ta sådant ansvar (ibid.). 
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Figur 2: Egen tolkning av Triple Bottom Line 

 

Utöver Elkingtons modell, TBL, byggd på det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvarsområdet, 

så finns det även ett till intressant ansvarsområde som är ett vanligt förekommande inom forskningen, 

nämligen det filantropiska ansvaret. Det filantropiska ansvarsområdet har fått mer och mer inflytande 

menar Carroll (1991). 

 

 

Figur 3: Egen skapad modell 

 

Ekonomiskt ansvar: Företagens syfte har länge varit att skaffa fram varor och tjänster som efterfrågas 

– företagens funktion var helt enkelt en ekonomisk. Det anses viktigt att vidmakthålla en stark 

konkurrenskraftig position. Till en början handlade det om att göra vinst, men senare gick det över till 

att tjäna så mycket pengar som möjligt (Carroll 1991). Det ekonomiska ansvaret handlar således om att 

företagen måste trygga deras finansiella ställning och driva en verksamhet där man ska vinstmaximera 

och ta ansvar inför, samt ge, aktieägarna avkastning på sitt investerade kapital (Grankvist 2012). Det 

ekonomiska ansvarsområdet är det viktigaste för företagen då de andra områdena är beroende av det 

(Carroll 1991). Likt Carroll så ser Elkington (1999) att profit, det ekonomiska, som det dominerande 

trots att det måste finnas en balans till de övriga. Det ekonomiska ansvaret kan exempelvis beskrivas i 

termer av intäkter, kostnader, resultat, tillgångar, skulder, skatter och bidrag (Frostenson & Helin 2018). 
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Socialt ansvar: Företagen drivs på ett på ett sätt som liknas en medborgare och har hänsyn till andras 

hälsa till exempel konsumenter, leverantörer och anställda (Grankvist 2012). Detta har många företag 

svårt med och förstår inte riktigt poängen med då de redan betalar lön till anställda och skatt till staten. 

De kan ställa sig frågande till huruvida detta kommer att innefatta att företagen ska ge bostäder, 

uppfostra barn eller andra områden. Några exempel på socialt ansvar är nöjda medarbetare, mångfald 

och integration inom företaget (ibid.). 

 

Elkington (1999) menar på att den sociala agendan hos företagen troligen har en längre historia än den 

miljömässiga agendan. Det sociala ansvaret kan exempelvis beskrivas i termer av samhälle, hygien, 

hälsa, säkerhet, sjukdomar, mänskliga rättigheter, utbildning, mångfald, jämlikhet och rättvisa 

(Frostenson & Helin 2018). Grafström et al. (2015) menar att det sker en utveckling av företagens sociala 

ansvar när det sker i samverkan med och mellan företagen och deras intressenter.  

 

Miljömässigt ansvar: Företagen ska drivas på ett sätt som inte påverkar planeten negativt (Grankvist 

2012). Ett av de vanligare felen företag gör när de definierar sitt miljömässiga ansvarstagande är att 

glömma de ekonomiska fördelarna som uppstår med ansvaret. Att exempelvis minska en traktors 

bränsleförbrukning är bra ur både ett ekonomiskt och ett miljöperspektiv. Exempel på miljömässigt 

ansvar är: hälsosamma produkter, effektiva transporter och längre livscykel på produkterna (ibid.). Det 

miljömässiga ansvaret kan bland annat beskrivas i termer av klimatförändringar, biologisk mångfald, 

försurning, markanvändning, energianvändning, transporter och avfall (Frostenson & Helin 2018). 

 

Filantropiskt ansvar: Samhället i stort har en förväntan om att företag ska bidra till samhället, dock 

anses inte företagen som oetiska om de inte når upp till den förväntan som samhället har. Det 

filantropiska ansvaret ses som mer frivilligt trots att företagen kan känna ansvar att agera som goda 

medborgare. Carroll (1991) menar att även om det här ansvaret är mycket önskvärt så är det mindre 

viktigt (ibid.). Exempel på hur företagen kan bidra till samhället är att bland annat att medverka till 

kulturverksamhet, donera konstverk, ge stöd till lokala idrottslag eller liknande (Jacobsen & Thorsvik 

2014). Forskning har även visat att företag som investerar mer i marknadsföring tenderar att vara mer 

filantropiska (Shabana et al. 2017). 

2.3 Påverkan på företagens rapportering 
 

Tagesson et al. (2009) skriver att det har visat sig att faktorer såsom företagets storlek påverkar mängden 

av rapporteringen gällande social och miljömässig information. För att förklara i vilken utsträckning 

företag ger ut sociala upplysningar är företagets storlek en variabel som ofta används. Även 

upplysningar om miljörelaterade frågor såsom energiförbrukning var relaterade till företagsstorlek. 
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Större företag har en större inverkan på samhället och en större grupp intressenter som påverkar dem. 

Därför är efterfrågan högre på information från dessa företag från både media och allmänheten (ibid.). 

 

Grafström & Windell (2011) menar att när det gäller företagens sociala ansvar så har det blivit allt 

viktigare för företagen att redovisa hur de upprätthåller sitt varumärke, sina produkter och sitt rykte. Det 

kan vara en förklaring till varför företagen har med en stor del positiv information i rapporterna (Hahn 

& Lülfs 2014). 

 

Medias intresse har växt för CSR-relaterade frågor och antalet artiklar har ökat skriver Grafström & 

Windell (2011), vilket resulterat i att CSR har blivit en viktig del av företagsagendan. Media spelar en 

stor roll i vad bilden av CSR är och inte är genom vad de väljer att inkludera och exkludera gällande 

CSR-aktiviteter (ibid.). Företag och deras ledare framställs av media som goda eller onda. 

Mediepubliken får således ta del av hur media sätter agendan för vad som är moraliskt, omoraliskt, eller 

ansvarsfullt och oansvarigt (Windell 2017).  

 

Deegan (2013) menar att det finns en positiv korrelation mellan medias fokus för vissa sociala- och 

miljöfrågor och mängden avslöjanden gällande dessa frågor. Han påpekar även att mängden media 

skriver om ett ämne kommer att påverka vad årsrapporterna innehåller (ibid.). Denna teori benämner 

Brown och Deegan (1998) för Media Agenda Setting Theory där Deegan (2013) menar att media inte 

ses som en spegel för allmänhetens prioriteringar, utan att media skapar dessa då individer inte har den 

nivå av kännedom om världen.  

 

En studie av Grafström och Windell (2011) visar att media uppmärksammar ett begränsat antal 

företagsaktiviteter i relation till företagens filantropi vid rapportering om CSR. Frågor om företagens 

filantropi såsom välgörenhet och donationer ger media enkla och relativt okomplicerade händelser att 

rapportera om. Man får dock inte glömma att företag själva har ett intresse att nå ut med sina 

filantropiska engagemang till media (ibid.). Företag som visar att de skapar värde för samhället och 

kunden uppmärksammas (Borglund et al. 2017). 

2.4 Legitimitet 

 

Suchman (1995) definierar legitimitet som en generaliserad uppfattning om vilka handlingar som är 

önskvärda, korrekta eller lämpliga inom ett socialt konstruerat system av normer, värderingar, 

övertygelser och definitioner. Trots att ett företag går emot den här definitionen menar Suchman att de 

fortfarande kan uppnå legitimitet genom att de då framstår som unika eller för att avvikelsen går 

obemärkt (ibid.). Det finns en förväntan hos samhället om hur företag bör bedriva verksamhet. Detta ses 

som ett implicit socialt kontrakt mellan samhället och företagen (Deegan 2013). O’Donovan (2002) 
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menar att legitimitet tilldelas av omgivningen, men kan bli kontrollerad av organisationer själva. 

Därmed är en förändring i sociala normer och värderingar motivering för företagen att förändra sig 

(ibid.). Om intressenter vill se en utveckling hos företagen mot ett ökat miljö- och samhällsansvar 

kommer företagen att anpassa sig i dessa områden då det förändrar legitimiteten (Cho & Patten 2007). 

Den upplevda legitimiteten hos olika intressenter hjälper till att säkerställa tillgången till exempelvis 

resurser och marknader (Hahn & Lülfs 2014). 

 

När samhällets förväntningar och uppfattningar inte stämmer överens med företagens aktiviteter och 

handlingar uppstår ett legitimitetsgap. Om det här gapet uppstår bör företagen fokusera på att 

tillfredsställa de främsta intressenterna som har störst påverkan på företaget eller agera på inträffad 

händelse (O’Donovan 2002). Strategier för att upprätthålla legitimitet kan både fokusera på tidigare 

prestationer men också framtida förändringar (Suchman 1995). Valet av strategi är beroende av huruvida 

organisationen ska få eller öka sin legitimitet, bibehålla nuvarande nivå av legitimitet, eller till sist 

reparera alternativt försvara förlorad eller hotad legitimitet (O’Donovan 2002). I försök att öka 

legitimitet torde ledningen tendera att vara proaktiv. För att bibehålla organisationens legitimitet så 

behöver organisationen observera eller förutspå förändringar, samt skydda sina tidigare uppnådda mål 

(ibid.). Företagen har rört sig från en tämligen defensiv till en mer proaktiv hållning när det kommer till 

miljöfrågor (Frostenson & Helin 2018). Uppgiften att reparera förlorad eller hotad legitimitet liknar till 

viss del hur en organisation går till väga för att öka sin legitimitet menar O’Donovan (2002). Detta då 

proaktiva strategier kan komma att behöva adopteras i krissituationer (ibid.). O’Donovan (2002) tar upp 

att det finns fyra möjliga strategier företag kan använda sig av när legitimiteten är hotad: undvik 

debatten, försöka förändra sociala värderingar, försöka förändra uppfattningen av organisationen eller 

att anpassa sig till publikens värderingar. Gray et al. (1996) lyfter fram ytterligare en strategi som 

O’Donovan (2002) inte nämner; att manipulera och distrahera uppmärksamheten bort från det rådandet 

problemet genom att koncentrera på vissa positiva aktiviteter som nödvändigtvis inte är relaterade till 

problemet.  

 

Företag som öppet visar sin hållbarhetsprestation erfarar högre osystematisk risk. Om företag å andra 

sidan inte väljer att visa sina incidenter, kan det leda till ett offentligt bakslag om incidenterna sedan 

avslöjas. Ett avslöjande kan i sin tur hota företagets legitimitet (Hahn & Lülfs 2014). Litteratur inom 

kriskommunikation föreslår att genom tidig och transparent kommunikation av negativa händelser kan 

förebygga att minska förlusten av trovärdighet (ibid.). Att vara transparent och kontinuerlig med att 

rapportera information är därför av betydelse. Dock anser Haniffa & Cooke (2005) att när incidenten 

som hotar legitimiteten är minimal, anses det inte nödvändigt för företaget att exponera sig. Om 

incidenten däremot är allvarlig är öppenhet en nödvändig åtgärd för att antingen få, underhålla eller 

reparera sin legitimitet (ibid.). 
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Samhällets syn på hur företagen uppnår legitimitet har förändrats genom tiden. Tidigare ansågs det att 

de skulle vinstmaximera, medan idag är företagens sociala och miljömässiga påverkan viktigare faktorer 

för att anses vara legitima (Deegan 2013). Frostenson & Helin (2018) menar att en lämplig förklaring 

till varför företag rapporterar om deras hållbarhet är för att just få legitimitet och stärka företagets 

anseende (ibid.). Med andra ord kan legitimiteten anses vara drivkraften till hållbarhetsrapporteringen 

(Deegan 2002; Cho & Patten 2007).  

 

Frostenson & Helin (2018) tar upp att en viktig del av företagens ansvarskommunikation är 

hållbarhetsredovisningen och att i stort sett alla större företag publicerar sin hållbarhetsredovisning 

lättillgänglig på företagets webbplats, och på så sätt är ett externt kommunikationsmedel (ibid.). Vissa 

aktiviteter och händelser ökar organisationens legitimitet såsom: miljövänligt organisationsbeteende, 

samhällsutvecklingsprojekt och att kommunicera positiva nyheter. Samtidigt kan stora olyckor och 

finansiella skandaler som publicerats i media minska organisationens legitimitet (Fernando & Lawrence 

2014). Hållbarhetsredovisningens trovärdighet är till stor del beroende av extern granskning och externt 

intygande (Frostenson et al. 2015).  

 

2.5 Sammanfattning referensram 

 

I referensramen har bakgrund, modeller, teorier samt tidigare studier inom CSR presenteras. Den 

teoretiska referensramen består av förklaringar till varför företag rapporterar som de gör men också 

tänkbara förklaringar till varför eventuella förändringar har skett. Modellen presenterad i 2.2 kommer 

att tillämpas vid datainsamlingen samt vid analys av insamlad data, se 3.3.1. Faktorer som påverkar 

företagens rapportering presenterade i 2.3 kommer att tillämpas i analys- och diskussionskapitlet. Likaså 

begreppen intressent och legitimitet som är centrala begrepp när det kommer till företagens 

samhällsansvar och vad företagen väljer att rapportera. 

 

Då studiens syfte är att undersöka vilka förändringar som skett gällande företagens 

hållbarhetsrapportering under det senaste decenniet så ses begreppen CSR och företagsansvar som 

motiverade val för denna studie. CSR kan definieras och grupperas utifrån ett flertal olika modeller. 

Modellen vald till denna studie, Triple Bottom Line, har ett fokus på företags och organisationers 

ansvarområden (Frostenson & Helin 2018). Modellen är byggd på tre vanligt förekommande och 

samverkande ansvarsområden (ekonomi, socialt och miljö). Modellen valdes för att kunna strukturera 

upp företagens hållbarhetsarbete i olika områden och på så sätt få ett ramverk och djupare förståelse för 

materialet som ska analyseras. I denna studie har dock dessa områden valts att kombineras med ännu ett 

ansvarsområde ofta nämnt inom CSR-forskningen, det filantropiska ansvaret. Kombinationen ses som 
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nödvändig då det är noterat ett samspel samt för att få ett större helhetsgrepp om företagens ansvar 

gentemot samhället samt vad företagen väljer att rapportera om. 

 

Legitimitetsteorin anses förklara sociala mönster genom hur och varför företagen svarar på krav från 

olika intressegrupper genom att legitimera sina handlingar (Haniffa & Cooke 2005). Varför 

organisationer väljer att visa upp viss information eller hur organisationer bör göra särskilda 

upplysningar hänvisar även forskningen ofta till legitimitetsteorin (Deegan 2002). Ytterligare forskning 

som använder legitimitetsteorin när hållbarhetsrapportering undersöks skulle också bidra till ökad 

förståelse för teorin (ibid.). Trots det betyder det inte att det finns en accepterad teori för 

hållbarhetsrapportering då det råder stor variation av ytterligare teoretiska perspektiv som används. Men 

när forskare försöker förklara företagens hållbarhetspraktiker tenderar de att hänvisa till 

legitimitetsteorin, och till viss del intressentteorin (ibid.).  

 

När det kommer till företagens samhällsansvar blir även intressent ett centralt begrepp (Westermark 

2013). Intressentteorin liksom legitimitetsteorin är system-orienterade teorier och bidrar med förståelse 

för företagens öppna visande av information i förhållandet andra grupper (Deegan 2002). Dessa två 

teorier kan lätt tolkas som att de överlappar varandra. Dock bidrar och fokuserar intressentteorin mer 

explicit med vilka intressenter som påverkar företagets hållbarhetsrapportering medan legitimitetsteorin 

nämner det mer allmänt och fokuserar mer på hur legitimiteten påverkas. Därav finns det fördelar med 

att använda sig av båda teorierna (ibid.). De ska ses snarare som komplement än konkurrenter (Fernando 

& Lawrence 2014). Sociala och politiska teorier såsom legitimitetsteorin och intressentteorin har större 

förmåga att ge insiktsfulla teoretiska perspektiv på CSR-praxis än vad rent ekonomiska teorier gör. 

Intressent- och legitimitetsteorin förklarar varför organisationer antar en särskild CSR-strategi såsom att 

frivilligt tillhandahålla viss information (ibid.). 

 

Det finns även andra faktorer som påverkar företagens hållbarhetsrapportering, både gällande 

rapporternas innehåll, men också omfattning. Medias intresse har växt för CSR-relaterade frågor och 

Grafström & Windell (2011) menar på att media spelar en stor roll i vad bilden av CSR är och inte är 

genom vad de väljer att inkludera och exkludera gällande CSR-aktiviteter. Även företagets storlek har 

visat sig påverka mängden ett företag rapporterar, främst gällande social och miljömässig information 

(Tagesson et al. 2009). 
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Figur 4: Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
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3. Metod 

 
 

3.1 Forskningsmetod- och ansats 
 

En kvalitativ forskningsstrategi valdes då den har en förankring i ett hermeneutiskt (tolkande) 

vetenskapsideal (Lind 2014) och för att perspektivet generellt sett ser saker i sitt sammanhang och 

betonar sammanhängande förhållanden mellan ett brett spektrum av faktorer (Denscombe 2014), vilket 

är passande för denna studie. Vidare är studien komparativ fallstudie då studien jämför skillnader mellan 

olika tidpunkter (ibid.). 

 

För att uppnå studiens syfte så har både en deduktiv och induktiv ansats tillämpas. Den deduktiva 

ansatsen har tillämpats på så sätt att jag med hjälp av ett kodningsschema sökt efter teman efter en redan 

existerande modell i det insamlade materialet (se 3.3.1). Att använda mig av en induktiv, mer öppen 

ansats, gjorde det möjligt att vid analys av insamlad data få ta del av andra intressanta skillnader som 

inte kunde ses med hjälp av kodningsschemat, som bland annat hur sidantalet och antal fotografier har 

förändrats (Hjerm et al. 2014; Jacobsen 2002). 

3.2 Val av företag 
 

Regeringen (2016) skriver att Sverige är bäst i världen när det kommer till hållbar utveckling. Svenska 

företag har varit framgångsrika och visat en både en medvetenhet och mognad när det kommer till frågor 

om hållbarhet (Svenskt näringsliv 2017), vilket blev motivet till att undersöka svenska företag. 

Företagen har valts ut genom ett icke slumpmässigt subjektivt urval, vilket gav mig en viss valfrihet att 

välja företag som sågs som lämpade för studien (Denscombe 2018). Företagen som deltar i studien är 

de fem största svenska företagen, sett till flest antal anställda på hemmamarknaden (Largest companies 

u.å.). På så sätt valdes företag som kan anses ha många intressenter i form av staten, anställda och 

samhället i stort. Utöver det så är data från stora och välkända företag troligtvis mer tillförlitlig då dessa 

organisationer är beroende av trovärdighet för fortsatt överlevnad (Saunders et al. 2009). Företagen vars 

rapporter undersöks i denna studie är: Securitas, H&M, Ericsson, Volvo AB och Electrolux. Noterat är 

att företagen är verksamma inom olika branscher. Securitas är ett tjänsteföretag medan de övriga fyra är 

tillverkningsföretag. Detta är dock inte ett problem då branschtillhörighet ej är av betydelse för denna 

studie. 

 

I denna studie studeras primärkällor i form av års- och hållbarhetsredovisningar. Dokument innehåller 

information som kan användas som bevis för något. Tanken är att informationen ska innehålla ett värde 

som går utöver det som står bokstavligt (Denscombe 2014). Det är ett publikt dokument vars 
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presentation av företaget har en stor påverkan på hur finansmarknader och samhället i stort ser på 

företaget. Det kan vara svårt inom kvalitativa forskningsmetoder att vara fullständigt objektiv. En fördel 

med att undersöka dokument är att innehållet är oberoende av undersökaren och dennes frågor (Lind 

2014). Det har argumenterats att den frivilliga informationen i rapporterna används av företagen för att 

skicka ut specifika signaler och meddelanden till allmänheten. Denna information är tänkt att få läsarna 

att acceptera organisationens synsätt på samhället, men också att informationen ska reflektera samhällets 

värderingar (O’Donovan 2002). En undersökning visar att intressenter föredrar att läsa om företagens 

CSR i rapporter än från företagens marknadsföring eller pressreleaser (Morsing & Schultz 2006). 

3.3 Datainsamling och analysmetod 

 

I denna studie har tio rapporter från de fem företagen studerats, företagens redovisningar från 2008 samt 

2018. Då studien ämnar undersöka vilka förändringar som skett av innehållet i hållbarhetsrapporteringen 

bedömdes ett decennium vara skälig tidsperiod för att utgöra eventuella förändringar som kan ha skett. 

Vidare är det senaste decenniet av intresse med anledning av den lagändring som trädde i kraft 2016. 

Av de tio undersökta rapporterna var sju stycken hållbarhetsrapporter, övriga tre årsredovisningar, vilket 

beror på att företag inte alltid släpper en separat hållbarhetsrapport. I de rapporter där 

hållbarhetsrapporteringen har varit integrerad i årsredovisningen så har endast de kapitel och sidor som 

avser företagets hållbarhetsrapportering undersökts. Rapporterna består av mellan 2 till 129 sidor. Totalt 

har 552 sidor analyserats i denna studie. 

 

Samtliga rapporter har införskaffats från företagens respektive hemsida. Detta för att råda bot på de 

tveksamheter som kan uppstå gällande bland annat dokuments autenticitet, representativitet och 

trovärdighet (Denscombe 2018). Genom att undersöka dokument publicerade av företagen själva så 

undviks misstanke om egentligt ursprung, förfalskning och omskrivning. 

 

För att undersöka vilka förändringar av innehållet som skett under det senaste decenniet tillämpar 

studien en innehållsanalys. Detta då innehållsanalysen har potential att avslöja många "dolda" aspekter 

av det som kommuniceras genom skriftlig text och var därför lämplig för denna studie (Denscombe 

2014). Många forskare anser att metoden är optimal för att beskriva meningen i kommunikation (Drisko 

& Maschi 2016). En styrka för studien är att metoden bidrar till att kvantifiera text med ett klart och 

repeterbart sätt (Denscombe 2014). Den kvalitativa innehållsanalysen innebär en datareduktion genom 

en analytisk användning av beskrivande kategorier eller teman. Då en innehållsanalys är tillämpad så 

har jag kunnat identifiera och markera det mest relevanta och meningsfulla i rapporterna, vilket också 

är målet med metoden (Drisko & Maschi 2016).  
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3.3.1 Kodningsschema och operationalisering 

 

Först lästes och studerades relevanta delar av texten i redovisningarna, det vill säga, de kapitel och sidor 

i företagens redovisningar som avser företagens hållbarhetsrapportering, för att sedan brytas ned i 

mindre enheter såsom stycken och meningar (Denscombe 2014). Denna process, även kallad kodning, 

användes för att reducera och sammanfatta de sidor, stycken och meningar som var mest relevanta för 

att uppnå studiens syfte (Drisko & Maschi 2016).  

 

Med hjälp av ett kodningsschema har jag sökt efter teman, efter en redan existerande modell, i det 

insamlade materialet. Dessa teman bygger på de fyra ansvarsområdena, ekonomiskt, socialt, 

miljömässigt och filantropiskt ansvar, sett som företagens samhällsansvar presenterade i 2.2. När 

relevanta delar av hållbarhetsrapporteringen var funna tillämpades kodningsschemat. När företagen har 

använt sig av vissa termer (se kodbeskrivning nedan) så har innehållet, stycket eller meningen, kodats 

till respektive ansvarsområde. 

Kodbeskrivning: 

 

Ekonomiskt ansvar: Det ekonomiska ansvaret kan exempelvis beskrivas i termer av intäkter, 

kostnader, resultat, tillgångar, skulder, skatter och bidrag (Frostenson & Helin 2018). När företagen 

skriver i dessa termer så har innehållet kodats som ekonomiskt ansvar. Utöver dessa ovanstående termer 

så har även termer som konkurrens, lönsamhet, marknadsandelar, avkastning, kostnadsbesparingar och 

korruption kodats till ansvarsområdet. 

Socialt ansvar: Det sociala ansvaret kan exempelvis beskrivas i termer av samhälle, hälsa, säkerhet, 

sjukdomar, mänskliga rättigheter, utbildning, mångfald, jämlikhet, rättvisa, nöjda medarbetare, lön och 

integration (Frostenson & Helin 2018; Grankvist 2012).  

Miljömässigt ansvar: Företagens miljömässiga ansvar kan exempelvis beskrivas i termer av 

klimatförändringar, markanvändning, energianvändning, hälsosamma produkter, transporter, avfall och 

längre livscykel på produkterna (Frostenson & Helin 2018; Grankvist 2015). Utöver dessa har jag även 

lagt till termer som hållbarhet, koldioxid (CO2), utsläpp, återvinning, återanvändning och förbrukning.  

Filantropiskt ansvar: Det som kodats som filantropiskt engagemang är när företagen rapporterat om 

sådant som förväntas av samhället trots att det ses som ett mer frivilligt ansvar (Carroll 1991). När 

företagen skriver om sin medverkan till kulturverksamhet, stöd till lokala lag och föreningar (Jacobsen 

& Thorsvik 2014) så har detta kodats som filantropiskt ansvar. Men även när företagen skriver om 

engagemang, bidrag till stiftelser och fonder, samt i termer av donationer, nödhjälp, bistånd, 

samhällsprojekt, utbildning samt fattigdom och svält.  
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Tabell 1. I tabellen nedan visas exempel på hur det som företagen hållbarhetsrapporterat har kodats 

utifrån de fyra ansvarsområdena.  

I skrift Kod 

By creating customer value, we also create long-term 

value for our shareholders and for the societies in 

which we operate (Volvo 2008, s. 4). 

Integrating sustainability and corporate 

responsibility into the Company’s business 

operations helps Ericsson to improve sustainability 

performance and differentiate itself from its 

competitors (Ericsson 2018, s. 167). 

 

 

We are committed to providing equal opportunities to 

all our employees and potential employees wherever 

we operate all over the world (H&M 2008, s. 45). 

 

The Volvo Group is committed to treating all our 

employees equally regardless of their sexual 

orientation, just as with any other aspect of diversity 

(Volvo 2018, s. 74). 

 

 

By recognizing that our operations impact the 

environment, we continuously work with development 

in technology, renewable fuels, more efficient 

transport solutions as well as other aspects of the 

production and use of our products (Volvo 2008, s. 

4). 

Steel is the largest material we use by volume and is 

an even greater source of CO2 emissions than 

plastic. By sourcing scrap-based steel, we can make 

a significant reduction in our CO2 footprint from 

materials (Electrolux 2018, s. 6). 

 

 

In 2007, the year H&M turned 60 years old, we 

decided to set up a foundation with a donation of 

SEK 60 million (approximately $6.9 million). The 

foundation will support projects aimed at improving 

the quality of life for people in the countries where 

we operate (H&M 2008, s. 55). 

For the third consecutive year, Electrolux in North 

America is committed to support people in need and 

fight hunger. This year, 4,500 Electrolux employees 

helped to prepare more than 87,000 meals 

(Electrolux 2018, s. 72). 
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Kvalitativ data är alltid ett föremål för tolkning oavsett om det gäller ord eller bilder (Dencombe 2018). 

För att öka studiens konfirmering och pålitlighet, samt för en konsekvent tolkning av den insamlade 

datan och för att skapa en förståelse för hur innehållet i rapporterna eventuellt har förändrats under det 

senaste årtiondet, så har det insamlade materialet från både 2008 och 2018 kodats och tematiserats på 

samma sätt. 

 

Genom att ha strukturerat upp tillvägagångssättet för insamling samt kodning av det insamlade 

datamaterialet på ovanstående sätt så har det möjliggjort att både följa, men också upprepa studien vid 

ett annat tillfälle, vilket ökar studiens pålitlighet och förhoppningsvis även trovärdigheten. Dock bör 

man ha i åtanke att resultatet inte helt säkert blir detsamma trots användning av denna studies 

tillvägagångssätt och kodning vid upprepning. 

  



19 

4. Empiri 
 

 

4.1 Omvärldsförändringar 

 

Innan resultatet presenteras redogörs här för den lagändring som trätt i kraft samt för ett FN-initiativ 

som tillkommit efter 2008 och som kan ha kommit att påverkat företagens rapportering och bidragit till 

en eventuell förändring 2018. 

FN och världens stats- och regeringschefer tog 2015 fram Agenda 2030. Agendan består av 17 globala 

mål med 169 delmål mot en hållbar framtid. De globala målen, förkortade SDGs (Sustainable 

Development Goals), är en ny uppsättning av universella mål som är en vidareutveckling av 

Millenniemålen (MDG:s), vilka tillämpades av regeringar och företag 2001 och löpte ut i slutet av 2015 

(FN:1 u.å.; FN:2 u.å.). 

 

Innan en lagändring som trädde i kraft 1 december 2016 var det inte obligatoriskt för privata företag att 

upprätta en hållbarhetsrapport. Lagändringen innebär att samtliga ”stora” bolag i Sverige (statliga och 

privata) ska upprätta en hållbarhetsrapport enligt en ändring i årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). 

Till stora bolag räknas företag som uppfyller mer än ett av följande villkor under vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren:  

 Har fler än 250 anställda. 

 Redovisade balansomslutning som uppgått till mer än 175 miljoner kronor. 

 Redovisade nettoomsättning som uppgått till mer än 350 miljoner kronor. 

Hållbarhetsrapporten ska enligt ovanstående lagändring innehålla upplysningar om hållbarhetsfrågor 

såsom mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, motverkande av korruption samt miljö (SFS 

1995:1554). 
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4.3 Översikt  
 

För att ge en översikt presenteras här övergripande information om företagens rapporter. 

Företag Namn på rapport Publikationsår Rapporterar enligt 

Securitas Annual Report 2008 2009 Framgår ej i årsrapporten 

Securitas Annual and Sustainability Report 2018 2019 GRI, Global Compact, SDG 

H&M Sustainability Report 2008 2009 GRI, Global Compact, MDG 

H&M H&M Group Sustainability Report 2018 2019 GRI, Global Compact, SDG 

Ericsson Ericsson Corporate responsibility and sustainability report 2008 2009 GRI, Global Compact, MDG 

Ericsson Sustainability and Corporate Responsibility Report 2018 2019 GRI, Global Compact, SDG 

Volvo AB Volvo Group Sustainability Report 2008 2009 GRI, Global Compact 

Volvo AB Volvo Group Annual and Sustainability Report 2018 2019 GRI, Global Compact, SDG 

Electrolux GRI summary report 2008 Sustainability matters 

(An excerpt from the Electrolux Annual Report 2008) 
2009 GRI, Global Compact 

Electrolux Electrolux Sustainability Report 2018 2019 GRI, Global Compact, SDG 

 

Tabell 1: Översikt 

 

4.3.1 Sammanfattning översikt 

 

I 4.1 redogjordes det för två omvärldsförändringar som kan ha kommit att påverka företagens 

rapportering och som även kan ha bidragit till en eventuell förändring 2018, jämfört 2008. 

Av resultatet i tabell 1, i relation till de två omvärldsförändringarna, så kan följande slutsatser dras: 

 Samtliga företag har valt att rapportera enligt FN:s initiativ, Agenda 2030, som antogs 2015 av 

FN:s medlemsländer. 

 

 Med hänsyn till den lagändring som trädde i kraft 2016 så är det endast ett företag som har 

kommit att påverkas. Securitas var det enda företaget 2008 som inte hade 

hållbarhetsrapporteringen utmärkt som ett separat kapitel i innehållsförteckningen eller nämnt i 

namnet på årsrapporten. 2018 kom båda dessa att förändras. 
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4.4 Visuella förändringar 

 

I tabellen nedan kan man utläsa hur antalet sidor, fotografier och illustrationer som avser företagens 

hållbarhetsrapportering har förändrats mellan åren 2008-2018. 

Företag 

Antal sidor* Antal fotografier Antal illustrationer** 

2008 2018 2008 2018 2008 2018 

Securitas 2 av 146 15 av 168 1 0 0 37 

H&M 129 109 31 112 82 58 

Ericsson 44 30 50 6 30 36 

Volvo AB 38 46 av 232 38 48 27 60 

Electrolux 23 116 14 46 49 103 

Totalt 236 316 134 212 188 294 

 

Tabell 2: Visuella förändringar 

*Antal sidor av årsredovisningen som avser företagets hållbarhetsrapportering. 

**Till illustrationer har grafer, figurer, diagram och tabeller räknats. 

 

Företag 

Antal ord i 

genomsnitt per sida 

Antal fotografier i 

genomsnitt per sida 

Antal illustrationer i 

genomsnitt per sida 

2008 2018 2008 2018 2008 2018 

Securitas 554 510  0,5 0 0 2,47 

H&M 377 420 0,24 1,0 0,64 0,53 

Ericsson 375 492  1,13 0,2 0,68 1,2 

Volvo AB 277 500  1,0 1,04 0,7 1,3 

Electrolux 384 305 0,6 0,4 2,1 0,89 

Totalt 393 445 0,7 0,53 0,82 1,28 

 

 

Tabell 3: Visuella förändringar i genomsnitt 

I tabell 3 så ställs resultatet från tabell 2 i relation till antal sidor och ett genomsnitt har räknats ut. 

Utöver det är även genomsnitt antal ord per sida tillagt.  
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4.4.1 Sammanfattning visuella förändringar 

 

 Antal sidor, beräknat på samtliga företag, har 2018 ökat med 34 % jämfört med 2008. 

 Antal ord per sida har i genomsnitt ökat med 13 %. 

 2008 har rapporterna i genomsnitt 0,7 fotografier per sida. 2018 är motsvarande siffra 0,53 

fotografier per sida. Antal fotografier har mellan 2008 och 2018 minskat med 24 %. Det är med 

andra ord färre fotografier 2018 jämfört med 2008. 

 2008 hade varje sida i genomsnitt 0,82 illustrationer per sida, medan antal illustrationer per sida 

2018 ökade till 1,28. Antal illustrationer har ökat med 56 %. 

Sammanfattat så har mängden företagen hållbarhetsrapporterat ökat 2018. Om inte i skrift så i antalet 

illustrationer. Antalet fotografier har minskat med 24 % medan både antalet sidor och antalet ord per 

sida, i genomsnitt, har ökat med 34 % respektive 13 % i rapporterna från 2018 jämfört med 2008. Antal 

illustrationer i rapporterna från 2018 har ökat med över 50 %. 

4.5. Företagens hållbarhetsrapportering 

 

4.5.1 Ekonomiskt ansvar 2008 

 

Det företagen skriver som har kodats som ekonomiskt ansvar 2008 skiljer sig åt från företag till företag. 

Fyra av fem företag har valt att inleda sin hållbarhetsrapportering med att kort beskriva företagets 

ekonomi i termer av siffror, tabeller samt i kortare text. De redovisar sin omsättning, försäljning, vinst 

och marknad runt om i världen. Något som kan ses gemensamt för de fyra av fem företagen är att de 

skriver om hur energieffektiva produkter ska leda till ökade marknadsandelar och kostnadsbesparingar 

för både företaget och konsumenten. Tre företag har valt att kort skriva om sitt ansvar i samhället i 

termer av att de betalar skatt, köper och tillverkar produkter och tjänster samt maximerar det ekonomiska 

värdet för samhället i stort. Alla utom ett företag presenterar hållbarhetsarbetet som en konkurrensfördel. 

I övrigt har två (H&M & Securitas) av fem företag väldigt knapphändig information kring företagens 

ekonomiska ansvar. 

Hur företagen rapporterar kring korruption skiljer sig från företag till företag. Securitas skriver ingenting 

om korruption medan de andra fyra företagen har allt från ett par ord eller en mening till två mindre 

stycken om korruption och hur de motverkar det. Tre företag skriver att korruption är en del av 

organisationens Code of Ethics men utförligare än så blir det inte. Det framgår ingen konkret information 

om hur de motverkar korruption, dock erbjuder två av fem företag utbildningar som hjälp. Utbildningen 

är obligatoriskt för nyanställda på Ericsson medan den endast är det för chefer på Volvo. 
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”The Code of Business Ethics and Group policies and directives 

seek to actively counter corruption by linking individual actions to 

our core values.” 

(Ericsson 2008, s. 9) 

 

 

4.5.2 Ekonomiskt ansvar 2018 

 

Företagens ekonomiska ansvar presenteras 2018 i en liten större omfattning än i 2008 års rapporter, dock 

tar den ekonomiska rapporteringen inte mest plats i företagens rapporter. Att företagen presenterar 

hållbarhetsarbetet som en konkurrensfördel utelämnas i tre av fem rapporter från 2018.  

2008 valde fyra av fem företag att inleda hållbarhetsrapporteringen med att beskriva företaget ekonomi 

i termer av siffror, tabeller samt i kortare text. Detta förekommer endast i två av fem rapporter från 2018, 

och då i termer av investeringar som läggs på forskning samt utveckling för produkteffektivitet, stark 

lönsamhet och tillväxt. Det som generellt behandlar ekonomi är under 2018 kopplat till företagens 

miljöarbete, detta kan illustreras av följande citat av Electrolux VD: 

”These large investments will realize significant financial and 

environmental savings and make a major contribution toward our 

climate targets.” 

(Electrolux 2018, s. 1) 

 

 

Korruption 2018 förekommer i en större omfattning än tidigare. Det har förändrats från att bara vara ett 

par få ord, ett stycke eller mening till att förekomma på flera sidor i rapporten och i Ericssons rapport 

även två egna sidor. 2018 skriver samtliga företag att de har utbildningar för att motverka korruption, 

vilket är en skillnad från 2008 då endast två av fem företag hade utbildningar för detta. En annan skillnad 

från 2008 är att samtliga företag nu skriver att dessa utbildningar även erbjuds till företagets leverantörer 

och att även de förväntas följa företagets policy gällande korruption. Samtliga företag skriver att de 

uppdaterat sin Code of Ethics och Code of Conduct där arbetet mot korruption nu ingår. 

 
 

4.5.3 Sammanfattning ekonomiskt ansvar 

 Inledningen i fyra av fem rapporter 2008 berör företagets ekonomi i termer av siffror, tabeller 

samt i kortare text. 2018 har endast två av fem företag liknande inledning men då i termer av 

investeringar som läggs på forskning och utveckling. 

 2008 handlade företagens ekonomiska rapportering mer om omsättning, försäljning och vinst. 

2018 är det företagen rapporterat, kodat som ekonomiskt ansvar, mer generellt kopplat till 

företagens miljöarbete.  
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 Både 2008 och 2018 är det tre företag som skriver om sitt ansvar i samhället i termer av att de 

betalar skatt, köper och tillverkar produkter och tjänster samt maximerar det ekonomiska värdet 

för samhället i stort. 

 2008 presenterade fyra av fem företag hållbarhetsarbetet som en konkurrensfördel. 2018 sjunker 

denna siffra till tre av fem företag. 

 2008 har fyra av fem företag upplysningar om hur de arbetar för att motverka korruption. 2018 

redovisar samtliga företag denna information.  

 2008 skriver två av företagen att de håller utbildning för att motverka korruption. 2018 skriver 

samtliga företag att de håller dessa utbildningar och nu även för företagets leverantörer. 

4.5.4 Socialt ansvar 2008 

 
När det kommer till företagens sociala ansvar så skriver samtliga företag om jämställdhet och mångfald 

i större eller mindre utsträckning än den andra. Framförallt handlar det om olika skillnader mellan män 

och kvinnor såsom antalet anställda samt antalet kvinnor i ledande positioner. 

 

”Ericsson is making headway in a male dominated industry, and 

the number of women in the workforce increased worldwide from 

12,000 in 2004 to more than 17,000 today.” 

(Ericsson 2008, s. 34) 

 

 

Ett företag, H&M, går in mer på djupet och väljer att presenterar löneklyftorna mellan män och kvinnor 

i siffor och tabeller. Samtliga företag skriver att de värnar om mänskliga rättigheter och att de vill ha 

goda arbetsförhållanden och arbetsvillkor, både på hemmamarknaden men också i de andra länder där 

företaget är verksamt. Vidare poängterar företagen att de följer de lokala arbetslagar och regler som 

finns. Fyra av fem företag lyfter upp att de ställer liknande krav på sina leverantörer samt att de inte 

accepterar barnarbete, tvingad eller omyndig arbetskraft. Två av fem företag skriver om whistleblower-

system dock skiljer sig mängden. Ericsson nämner att det finns ett system på plats att använda i en 

mening medan H&M skriver ett kortare stycke. 

 

Alla fem företag skriver att de erbjuder sina anställda kurser för utvecklingsmöjligheter, dock handlar 

inte dessa kurser endast om personlig utveckling utan det kan även vara kurser i hållbarhet. Samtliga 

företag skriver också att de genomför medarbetarundersökningar regelbundet. Utmärkande gällande 

företagens sociala ansvar 2008 är att Volvo har ett eget pris, The Volvo Group Health and Well-being 

Award, som går ut på att uppmärksamma goda exempel på arbete inom koncernen globalt där hälsa 

ligger i fokus. Tanken med detta pris är att det ska fungera som en inspirationskälla för framtida 

engagemang. 
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4.5.5 Socialt ansvar 2018 

 

Likt 2008 tar alla företagen upp att de arbetar för mänskliga rättigheter för hela sin verksamhet, det vill 

säga både globalt och nationellt. Vidare så skriver alla företag även detta år om jämställdhet mellan män 

och kvinnor. Lönenivåer mellan de olika könen presenteras inte i varken text eller tabell som H&M 

gjorde 2008, dock nämns fortfarande lön i rapporterna. 

Mångfald tas upp även detta år, dock i en större utsträckning än tidigare. Mångfald handlar 2018 om 

mer än att bara vara kvinna respektive man. Detta år tas även mångfald upp i termer av bland annat 

sexuell läggning, religion samt ursprung, detta kan exemplifieras med nedanstående citat: 

  

”Ericsson believes that diversity goes beyond race and gender to 

also include sexual orientation, gender identity, marital status, 

pregnancy, parental status, religion, political opinion, nationality, 

ethnic background, social origin, social status, indigenous status, 

disability, age, union membership or employee representation, or 

any other characteristic protected by local law.” 

  

(Ericsson 2018, s. 178) 

 

Electrolux ger 2018 lite uppmärksamhet till #metoo när det kommer till hur man ska hantera sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen. Inget annat företag nämner det. 

 

Som 2008 tar företagen upp att de inte accepterar barnarbete eller tvingad arbetskraft, dock nämns detta 

i samtliga företags rapporter 2018 till skillnad från 2008 då det förekom i fyra av fem. Samtliga företag 

skriver också detta år att de arbetar för goda arbetsförhållanden både nationellt och globalt samt att de 

följer de lokala arbetslagar- och regler som finns. Whistleblower-system som nämndes av två av fem 

företag i en väldigt liten utsträckning 2008, nämns 2018 av fyra av fem företag och i en större 

utsträckning än tidigare.  

 

”We have a whistleblowing procedure in place so that potential 

breaches can be reported by H&M group employees confidentially 

without any risk of reprisal.”   

(H&M 2018, s. 94) 

 

Enligt samtliga företags rapportering så tillämpades ett flertal olika medarbetarundersökningar 2018, 

likt 2008. Till skillnad från 2008 där alla företagen skrev om att de erbjuder sina anställda kurser för 

utvecklingsmöjligheter så är denna information väldigt knapphändig 2018. Tre företag skriver i sina 

redovisningar att det existerar utvecklingsprogram för de anställda, dock nämns detta i väldigt liten 

utsträckning, oftast i en mening. 
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Utmärkande för 2018 är H&M:s hållbarhetsrapport där man tillägnar 27 av rapportens 109 sidor, 

motsvarande 25 %, till att skriva om arbetsförhållandena och löner, övertid m.m. i leverantörernas 

fabriker runt om i världen. Detta kan jämföras med Volvo som endast skrev 2 av 46 sidor, motsvarande 

4,5 %, om mänskliga rättigheter samma år.  

 

4.5.6 Sammanfattning socialt ansvar 

 Samtliga företag skriver om sitt arbete för mänskliga rättigheter både 2008 och 2018. 

 Båda åren skriver samtliga företag om jämställdhet och mångfald. 2008 ligger fokus framförallt 

på skillnader mellan män och kvinnor. 2018 handlar jämställdhet och mångfald om mer än att 

bara vara kvinna eller man. Detta år tas även mångfald upp i termer av bland annat sexuell 

läggning, religion samt ursprung. 

 2008 skriver fyra av fem företag att de inte accepterar barnarbete eller tvingad arbetskraft. Detta 

förekommer i samtliga företags rapporter 2018. 

 Electrolux ger 2018 uppmärksamhet till #metoo när det kommer till hur man ska hantera 

sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Inget annat företag nämner det. 

 Whistleblower-system som nämndes av två av fem företag i en väldigt liten utsträckning 2008, 

och nämns 2018 av fyra av fem företag och i en större utsträckning än tidigare. 

 2008 skriver samtliga företag att de har kurser för utvecklingsmöjligheter. 2018 skriver tre av 

fem företag i sina redovisningar att det existerar utvecklingsprogram för de anställda, dock 

nämns detta i väldigt liten utsträckning, oftast i en mening. 

4.5.7 Miljömässigt ansvar 2008 

 

Samtliga företag är medvetna om hur och att deras verksamhet påverkar miljön, dock ser Securitas sig 

själva som ett företag med en liten miljöpåverkan och skriver om detta i endast ett stycke. De övriga 

företagen påverkar miljön på olika sätt då de driver olika typ av verksamhet och är verksamma i olika 

branscher, men gemensamt för de fem är att de vill minska sina koldioxidutsläpp. Företagens 

miljöpåverkan skrivs i övrigt i termer av klimatförändringar, utsläpp, avgaser, förnybart bränsle, avfall, 

förnybar energi, återvinning, återanvändning, vattenanvändning, bomullsproduktion, köp av material, 

livslängd på inköpt material, energieffektivisering samt produktutveckling för miljövänligare och 

hållbara produkter. Detta i större eller mindre utsträckning beroende på företag. 

”By recognizing that our operations impact the environment, we 

continuously work with development in technology, renewable 

fuels, more efficient transport solutions as well as other aspects of 

the production and use of our products”. 

  (Volvo 2008, s. 4) 
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De fyra företag som tillverkar varor (H&M, Ericsson, Volvo och Electrolux) skriver även om att arbetar 

med återvunnet material samt att deras produkter ska vara miljövänliga och även de kunna återvinnas. 

Fyra av fem företag skriver att de har ett pågående arbete med sina leverantörer för att gemensamt tackla 

företagets miljöpåverkan samt att det är en utmaning att få leverantörerna att arbeta mot samma mål. 

Det är endast ett företag, Securitas, som inte illustrerar sin miljöpåverkan eller förbättringar i form av 

tabeller, grafer eller diagram. För övrigt illustrerar dessa fyra företag sin miljöpåverkan i svårtydda 

illustrationer utan någon vidare förklaring, se exempel på illustration: 

 
(Volvo 2008, s. 11) 

 

Utmärkande för företagens miljömässiga ansvar år 2008 är att Volvo skriver att de har ett eget miljöpris, 

Volvo Environment Prize award, som de delar ut till personer som utforskar vägar för en mer rättvis och 

hållbar värld. 

4.5.8 Miljömässigt ansvar 2018 

 

Som 2008 skriver Securitas endast ett stycke om sin miljöpåverkan. Dock har de 2018 valt att illustrera 

sin minimala påverkan på miljön med att visa företagets koldioxidpåverkan. 2018 har samtliga företag 

valt att presentera sin miljöpåverkan och sitt miljöarbete i form av illustrationer, som tabeller och 

diagram. Illustrationerna är lika svårtydda som 2008, dock kommer dessa illustrationer 2018 men en 

lättare sammanfattning i text. 

 

2018 skriver företagen om miljöpåverkan i samma termer som 2008 dock med ett tillägg, 

kemikalieanvändning. Likt 2008 skrivs det om termerna i en större eller mindre utsträckning beroende 

på företag. Som i 2008 års rapporter är det fortfarande fyra företag som skriver om att de arbetar med 

återvunnet material samt att deras produkter ska kunna återvinnas. 

2008 nämnde fyra företag att de ser en utmaning med att få leverantörerna att arbeta mot samma 

miljömål som företaget. 2018 skriver samtliga företag om att leverantörernas engagemang är viktigt och 

nu erbjuds både kurser och närmare samarbeten för att gemensamt nå målen. 
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”We are committed to maximising the use of renewable energy in 

our value chain. We know that by using more renewable energy 

and helping our suppliers and customers do the same, we are 

supporting the transition to fossil-free energy use.” 

 

(H&M 2018, s. 57) 

 

Företagens miljöpåverkan beskrivs i termer av klimatförändringar, utsläpp, avgaser, förnybart bränsle, 

avfall, förnybar energi, återvinning, återanvändning, vattenanvändning, bomullsproduktion, köp av 

material, livslängd på inköpt material, kemikalieanvändning, energieffektivisering samt 

produktutveckling för miljövänligare och hållbara produkter. 

Även detta år skriver Volvo om sitt eget miljöpris, Volvo Environment Prize award, som de 2018 skriver 

att de delar ut till personer som har gjort exceptionella vetenskapliga upptäckter för miljön och hållbar 

utveckling. Vilket är en skillnad från 2008 då Volvo skrev att priset ska delas ut till personer som 

utforskar vägar för en mer rättvis och hållbar värld. 

Utmärkande för 2018 är Electrolux som i sin rapport har skrivit om hur vi människor till vardags kan 

göra skillnad för miljön. Detta kan illustreras med följande lista där företaget skrivit tio sätt som vi kan 

minska matsvinnet på: 

 

(Electrolux 2018, s. 73) 

4.5.9 Sammanfattning miljömässigt ansvar 

 Båda åren skriver företagen om sin miljöpåverkan i samma termer. 2018 skrivs det även om 

kemikalieanvändning. 

 2008 är det ett av fem företag som inte illustrerar sin miljöpåverkan eller förbättringar i form av 

tabeller, grafer och diagram. De företag som illustrerade sin påverkan gjorde det i svårtydda 

tabeller. 2018 har samtliga företag valt att presentera sin miljöpåverkan och sitt miljöarbete i 

form av illustrationer, som tabeller och diagram. Dock har illustrationerna förändras något. De 

svårtydda tabellerna presenteras tillsammans med en kortare sammanfattning i text. 
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 Både i 2008 och 2018 års rapporter skriver fyra av fem företag om att de arbetar med återvunnet 

material samt att deras produkter ska kunna återvinnas. 

 2008 nämnde fyra företag att de ser en utmaning med att få leverantörerna att arbeta mot samma 

miljömål som företaget. 2018 skriver samtliga företag om att leverantörernas engagemang är 

viktigt men att det som tidigare varit en utmaning nu sker i löpande samarbete. 

 Båda åren skriver Volvo om sitt eget miljöpris, Volvo Environment Prize award. 2008 skrev de 

är att priset ska delas ut till personer som utforskar vägar för en mer rättvis och hållbar värld. 

2018 har detta ändrats till att dela ut priset till personer som har gjort exceptionella vetenskapliga 

upptäckter för miljön och hållbar utveckling. 

 Electrolux rapport från 2018 är den enda av tio rapporter som skriver om hur vi konsumenter 

och intressenter kan förbättra vår miljöpåverkan bland annat genom tips på hur man kan minska 

matsvinnet. 

 En observation är att mängden rapportering om företagens miljöpåverkan har ökat 2018. 

4.5.10 Filantropiskt ansvar 2008 

 

Vilken typ av filantropiskt engagemang företagen har valt att ha skiljer sig från företag till företag. 

Intressant att se att fyra av fem företag skriver om hur de engagerat sig runt om i världen i olika projekt, 

utbildningar, välgörenhetsorganisationer, infrastruktur m.m.  

Securitas skriver i sin rapport att de som tillägg till deras sociala ansvar som arbetsgivare även jobbar 

med sociala projekt i vissa regioner där företaget ser ett behov. Ett exempel på ett sådant projekt är att 

deras social development program i Lima, Peru. Företaget förser bland annat barnen i grannskapet med 

frukost. På helger öppnar de upp sitt kontor för att utbilda och ge stöd till barn och deras mödrar. Vidare 

skriver företaget att det finns fyra olika program gällande utbildning, hälsa, sysselsättning och 

medborgarskap.  

H&M har valt att ta sin rapportering till en annan nivå och dedikerat ett av rapportens sex kapitel till 

rapportering om enbart sitt filantropiska engagemang. Kapitlet går under namnet Our community 

investments. Företaget skriver i sin rapport att de investerat 32 miljoner kronor i olika projekt runt om i 

världen, bland annat i Wateraid och Unicef i ett flertal olika länder. De skriver även att de har engagerat 

sig i bröstcancer-frågor samt att de bidrar till uppmärksamheten för AIDS och HIV. I rapporten framgår 

det även att de donerat pengar till ett flertal olika organisationer och projekt, projekt som arbetar med 

att motverka global HIV. H&M tar även upp jubileumsstiftelsen – H&M:s egna stiftelse som grundades 

2007 då företaget firade 60 år. Detta skriver företaget att de firade med att donera 60 miljoner kronor 

till stiftelsen som har i uppdrag att stödja projekt som fokuserar på att öka livskvalitén hos människor i 

länder där företaget är verksamt. 
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”H&M started to collaborate with WaterAid in 2002. Each year 

H&M designs an exclusive bikini range with a 10% contribution 

to WaterAid for each item sold.” 

(H&M 2008, s. 52) 

 

I Ericssons rapport kan man bland annat läsa om hur företagets anställda har hjälpt underpresterade 

skolelever i Frankrike med ämnen som matematik och naturvetenskap. Företaget informerar även 

läsaren om att när Kina drabbades av en jordbävning så var en av Ericssons seniora ingenjörer först på 

plats och upprättade nöd-kommunikationen. Vidare hjälpte även företaget Kina med den tekniska 

kunskapen samt donerade utrustning. Företaget skriver även om sitt initiativ gällande utbildning i 

Sydafrika. Ericssons sydafrikanska medarbetare har utvecklat ett program där man haft som mål att 

hjälpa 14 utsatta och underpresterande skolor. Mat, kläder och material är det som först prioriteras men 

företaget bidrar även med undervisning och kommunikationsteknologi. Vidare skriver företaget att detta 

initiativ utvecklar ett samarbete samt leder till utbyte av kompetens mellan de allmänna och privata 

skolorna. 

”Ericsson Response volunteers currently work and travel with 

Save the Children teams to provide communications expertise, 

repair and develop communications infrastructure, and to develop 

skills.” 

(Ericsson 2008, s. 30-31) 

 

Volvo skriver i sin rapport att de arbetar med att öka medvetenheten samt att utbilda sina anställda i 

Sydafrika gällande HIV och att de regelbundet erbjuder de anställda HIV-test. Företaget skriver även 

att föraren är den viktigaste faktorn när det kommer till en säker och miljövänlig körning. I Indien 

erbjuder företaget därför gratis utbildning till tre förare vid varje köp av en buss eller lastbil. Denna 

utbildning är tänkt att förse föraren med fordonskunskap och färdigheter som minskar 

bränsleförbrukningen och därigenom sänka kostnaderna. Detta skriver Volvo ska resultera i lönsamhet 

för transportföretag. Utbildningen som fås vid köp av företagets fordon inkluderar även en 

specialutbildning om AIDS och HIV. 

Det företaget som inte rapporterar något som har kunnat kodas som filantropiskt ansvar är Electrolux. 

  

4.5.11 Filantropiskt ansvar 2018 

 

Till skillnad från 2008 så är det tre av fem företag som rapporterat innehåll som har kunnat kodas som 

filantropiskt ansvar. Även detta år är företagen engagerade i olika projekt, utbildningar och 

välgörenhetsorganisationer. 

2018 har H&M inte ett eget kapitel utmärkt innehållande företagets filantropiska engagemang. H&M:s 

stiftelse nämns även i 2018 års rapport. Det framgår i rapporten att stiftelsens grundare och huvudägare 

har donerat mer än 1,5 miljarder kronor sedan 2013. Stiftelsens uppgift förblir densamma som 2008, det 
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vill säga att öka livskvalitén. 2018 skriver H&M att stiftelsens ansvar är att bidra i länder där företaget 

bedriver verksamhet. Det framgår dock inte om det fortfarande avser länder där de är verksamma, 

däremot förtydligas det på vilka sätt stiftelsen avser att förbättra livskvalitén och det är genom att 

investera i människor, samhällen samt innovativa idéer. Nytt för 2018 är att H&M-koncernen tar emot 

textilier kunden anser att de förbrukat och belönar kundernas inlämning med en värdecheck eller 

rabattkupong. 

“H&M Foundation wants to contribute to positive change for 

refugees, and we do this by supporting UNHCR efforts in many 

different countries.” 

   (H&M 2018, s. 87) 

Volvo skriver i sin rapport att de med programmet stanna, titta, vinka har man nått ut till barn i fler än 

30 länder runt om i världen sedan det startades 2015. Programmet grundades för uppmärksamma barn 

om trafiksäkerhet i deras närmiljö. Företaget tar även upp att utbildning är ett viktigt instrument för att 

minska och motverka fattigdom och utveckla länder. De skriver att sedan 2013 har de i sina yrkesskolor 

i Etiopien, Zambia och Marocko utbildat mer än 1 050 studenter och 2018 har de öppnat ytterligare två 

skolor i Etiopien och Marocko i samarbete med företagets partners. Företaget skriver att de i mars 2018 

passerade en viktig milstolpe i Indien då de hade utbildat mer än 100 000 förare i deras utbildningscenter 

för både buss- och lastbilsförare. Vidare skriver företaget att goda körvanor och duktiga förare både 

sparat på bränsle och undvikit olyckor. Företaget skriver även att de har ett avtal tillsammans med 

UNICEF om hjälp av företaget skulle behövas vid eventuella katastrofer. 

Volvokoncernen har en fond som finns till för att hjälpa offren och bistå hjälporganisationerna vid 

allvarliga olyckor och katastrofer, berättar Volvo i sin rapport. De har bland annat ryckt ut vid katastrofer 

såsom jordbävningar och översvämningar. De skriver även att de, för att stödja utvecklingen i olika 

länder, har donerat 5 miljoner kronor till lokala samhällsprojekt. 

Electrolux som 2008 inte hade rapporterat något som kunnat kodas som filantropiskt ansvar har i 2018 

års rapport en sida om matlagning ur ett hållbarhetsperspektiv och att de 2016 grundade the Electrolux 

Food Foundation. Electrolux som även är verksamt i Nordamerika arbetar aktivt med att hjälpa folk i 

hunger och nöd. År 2018 har 4 500 anställda lagat mer än 87 000 måltider till de i nöd. Vidare skriver 

företaget att de har matlagningskurser i flera länder runt om i världen för arbetslösa och att målet med 

detta är att de ska ha möjlighet att söka jobb i bland annat restaurangkök. 

”We have ambitious goals. By 2030, we aim to have educated over 

300,000 people and served over 3 million meals for people in 

need.” 

  (Electrolux 2018, s. 72) 

Det två företaget som inte rapporterar något som har kunnat kodas som företagets filantropiska ansvar 

är Securitas och Ericsson. 
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4.5.12 Sammanfattning filantropiskt ansvar 

 2008 nämner fyra av fem företag om hur de engagerat sig runt om i världen i olika projekt, 

utbildningar, välgörenhetsorganisationer. 2018 är det tre av fem företag som skriver om sitt 

filantropiska ansvar.  

 En observation är att mängden rapportering om företagens filantropi har minskat 2018. 

 2008 har H&M ett eget kapitel utmärkt, Our community investments, innehållande företagets 

filantropiska engagemang. H&M är också det enda företag som märker ut sitt filantropiska 

engagemang 2008. 2018 märker inget företag ut sitt filantropiska engagemang med egen rubrik. 

 H&M:s stiftelse nämns både 2008 och 2018, dock med ett förtydligande om hur stiftelsen 

verkar. 

 2008 handlade flera av företagens filantropiska engagemang i stora drag om att bekämpa AIDS 

och HIV globalt, fattigdom, hunger samt utbildning. 2018 handlar företagens filantropi om 

utbildning, hunger, nödhjälp vid katastrofer som t.ex. jordbävningar och översvämningar. 

4.6 Sammanfattning empiri 
 

4.6.1 Visuella förändringar 

 

Mängden företagen hållbarhetsrapporterat har ökat 2018 jämfört med 2008, se mer i 4.4.1. 

 Antalet sidor har ökat med 34 % 

 Antalet ord per sida har i genomsnitt ökat med 13 % 

 Antal illustrationer har ökat med över 50 % 

 Antalet fotografier har minskat med 24 %  

 

 Samtliga företag har valt att rapportera enligt FN:s initiativ, Agenda 2030, som antogs 2015 av 

FN:s medlemsländer. 

 Lagändringen som trädde i kraft 2016 påverkade endast ett företag, Securitas, med avseende på 

att upprätta en hållbarhetsredovisning.  
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4.6.2 Förändringar i skrift 
 

Ekonomiskt ansvar 

2008 2018 

Rapporterna inleds med företagets ekonomi i termer av 

siffror, tabeller samt i kortare text 

Rapporterna inleds med företagets ekonomi i termer av 

investeringar som läggs på forskning och utveckling 

Ekonomiska rapporteringen handlar om omsättning, 

försäljning och vinst 

Ekonomiska rapporteringen är kopplat till företagens 

miljöarbete 

Ansvar i samhället skrivs i termer av att de betalar skatt, 

köper och tillverkar produkter och tjänster samt 

maximerar det ekonomiska värdet för samhället i stort 

Ingen förändring 

Hållbarhetsarbetet presenteras som konkurrensfördel Ingen förändring 

Företag lämnar upplysningar om hur de motverkar 

korruption 

Ingen förändring 

Företagen skriver att de har utbildningar för att 

motverka korruption 

Ingen förändring 

 

Socialt ansvar 

2008 2018 

Skriver om mänskliga rättigheter Ingen förändring 

Jämställdhet och mångfald handlar om män och kvinnor Jämställdhet och mångfald handlar om män och 

kvinnor, sexuell läggning, religion samt ursprung 

Skriver att de inte accepterar barnarbete eller tvingad 

arbetskraft 

Ingen förändring 

Nämner att de har ett Whistlerblower-system Ingen förändring 

Skriver om utvecklingsmöjligheter för anställda Ingen förändring 

Förekommer ej Skriver om #metoo 

 

Miljömässigt ansvar 

2008 2018 

Företagens miljöpåverkan skrivs i termer av klimat-

förändringar, utsläpp, avgaser, förnybart bränsle, avfall, 

förnybar energi, återvinning, återanvändning, vatten-

användning, bomullsproduktion, köp av material, 

livslängd på inköpt material, energieffektivisering samt 

produktutveckling för miljövänligare och hållbara 

produkter 

Företagens miljöpåverkan skrivs i samma termer som 

2008 med tillägget kemikalieanvändning 

Företagens miljöpåverkan redovisas med svårtydda 

illustrationer 

Företagens miljöpåverkan redovisas med svårtydda 

illustrationer med tillägg av en kortare sammanfattning 

Företagen arbetar med återvunnet material samt har 

målet att deras produkter ska kunna återvinnas 

Ingen förändring 

Volvos miljöpris delas ut till personer som utforskar 

vägar för en mer rättvis och hållbar värld 

Volvos miljöpris delas ut till personer som gjort 

exceptionella vetenskapliga upptäckter för miljön och 

hållbar utveckling 

Förekommer ej Ger förslag på hur konsumenter och intressenter kan 

förbättra sin miljöpåverkan 
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Filantropiskt ansvar 

2008 2018 

Filantropiska engagemanget handlar om att 

bekämpa AIDS och HIV globalt, fattigdom, 

hunger, infrastruktur, samhällsprojekt, välgörenhet 

och välgörenhetsorganisationer samt utbildning 

Filantropiska engagemanget handlar om hunger, 

samhällsprojekt, välgörenhet, välgörenhets-

organisationer, utbildning samt nödhjälp vid 

katastrofer 

Har kapitel utmärkt om företagets filantropiska 

engagemang 

Förekommer ej 

 

4.7 Slutsatser empiri  

Av sammanfattningarna under respektive ansvarsområde samt av tabellerna ovan kan följande slutsatser 

dras: 

 Mängden företagen hållbarhetsrapporterar 2018 har ökat jämfört med 2008. Om inte i skrift så 

i antalet illustrationer. 

 Lagändringen har kommit att påverka företagens rapportering. Både vad företagen valt att 

rapportera enligt och att företagen sedan 2016 måste upprätta en hållbarhetsredovisning. 

 2008 har fyra av fem företag upplysningar om hur de arbetar med mänskliga rättigheter, sociala 

förhållanden, miljö samt hur de motverkar korruption. 2018 lämnar samtliga företag dessa 

upplysningar, vilket beror på den lagändring som trädde i kraft 2016. 

 

 Företagens rapportering kodat som ekonomiskt ansvar har gått från att handla om omsättning, 

försäljning och vinst till att kopplas till företagens miljöarbete. I övrigt så finner studien inga 

större skillnader. 

 Företagens rapportering kodat som socialt ansvar skiljer sig inte speciellt mycket. Den 

skillnaden som studien kan visa är vad jämställhet och mångfald handlar om 2008 jämfört med 

2018. 

 Företagens rapportering kodat som miljömässigt ansvar visar att företagens miljöpåverkan som 

illustreras båda åren är lättare att förstå 2018. I övrigt finner studien inga större skillnader. 

 Företagens rapportering kodat som filantropiskt ansvar skiljer sig när kommer till vilken typ av 

engagemang företagen väljer att ha. I övrigt finner studien inga skillnaden. 

Sammanfattningsvis så är det mängden som företagen rapporterar om ett visst område som skiljer sig 

mellan åren och företagen. Företagen har visat sig ligga olika i framkant och skrivit om de olika 

ansvarsområdena i en större eller mindre omfattning, men innehållet förblir i stort detsamma. 
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5. Analys och diskussion 
 

 

Företagen, vars rapporter har undersökts i denna studie, är de fem största företagen, sett till antalet 

anställda, i Sverige. Det har visat sig att företagets storlek påverkar mängden rapportering gällande 

social och miljömässig information (Tagesson et al. 2009). Detta kan denna studie bekräfta då mängden 

under det senaste decenniet ökat med över en tredjedel. Studien visar att denna ökning framförallt beror 

på att antalet illustrationer har ökat. Företagen har även visat sig ligga i olika framkant med avseende 

på mängden de rapporterar om de olika ansvarsområdena 2008 jämfört med 2018. 

5.1 Företagens intressenter och Legitimitet 

Att större företag har en större inverkan på samhället och en större grupp intressenter kan förklara varför 

företagen i denna studie rapporterar om de olika ansvarsområden i den omfattning de gör. Drivkraften 

till en ökad hållbarhetsrapportering kan också tänkas vara legitimitet då det stärker företagens anseende. 

Att företag publicerar sina hållbarhetsredovisningar lättillgängliga för företagets intressenter ses som en 

viktig del av företagens ansvarskommunikation. Att samverka och upprätthålla en relation till sina 

intressenter är viktigt för företages överlevnad, framförallt de intressenter som ses som företagets 

primära. Att följa de lagkrav som finns är således viktigt för att behålla en god relation till intressenterna 

men också för att det finns en förväntan hos samhället hur företag bör bedriva sin verksamhet. Studien 

har visat att den lagändring som trädde i kraft 2016 har påverkat företagens rapportering 2018. 

Lagändringen innebar att samtliga företag, av viss storlek, måste upprätta en hållbarhetsredovisning där 

upplysningar om hur de arbetar med mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljö samt hur de 

motverkar korruption ska framgå (SFS 1995:1554). Sedan denna lagändring trädde i kraft förhåller sig 

samtliga företag till den. 

Företagens ansvar omfattar inte bara dem själva, utan flera steg i näringskedjan, det vill säga att 

företagen inte bara måste ta eget ansvar utan de måste också ta ansvar för sina leverantörer (Borglund 

et al. 2017). Detta har företagen visat en medvetenhet om då alla företag, i 2018 års rapport, har skrivit 

att de tar ansvar för sina leverantörer och deras engagemang kring hållbarhet. Detta sker genom nära 

samarbeten, kurser m.m. för att nå de gemensamma målen. Leverantörer räknas även till företagens 

primära intressenter och det är således viktigt att de involveras i företagens verksamhet på fler sätt än 

att endast leverera varor och tjänster. Det uppstår här en win-win situation där både intressenten och 

företaget drar nytta av ett nära samarbete och strävan efter samma mål. De företag som vill vara hållbara 

på sikt bör ha en bra relation till sina intressenter (Morsing & Schultz 2006). 
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Tidigare ansågs det att företag skulle vinstmaximera medan man numera vill se en utveckling mot ett 

ökat miljö- och samhällsansvar (Deegan 2013). Företagens rapportering gällande ekonomiskt ansvar har 

gått från att handla om omsättning, försäljning och vinst till att kopplas till företagens miljöarbete. Denna 

studie visar med andra ord att en förändring kring detta har skett. Genom att anpassa sig efter 

intressenternas vilja så stärker företag sin legitimitet. Det kan således förklara varför företagen gått från 

ett rent ekonomiskt rapporterande till ett rapporterande där miljön influerar ekonomin. 

Företagens sociala ansvar har sedan 2008 ett bredare område, det vill säga att ansvaret 2018 omfattar 

mer än tidigare år. Grafström el al. (2015) menar att utvecklingen av företagens sociala ansvar sker i 

samverkan med och mellan företagen och deras intressenter. 2008 handlade mestadels mångfald om 

jämställdhet mellan man och kvinna. Detta har kommit att förändras 2018 då mångfald kom att handla 

om mycket mer, exempelvis sexuell läggning, religion samt ursprung. Detta beror troligen på att det 

finns ett intresse hos intressenterna att få veta hur företagen tar ställning till hur mångfald definieras av 

dem 2018. 

Företagen har gått från att illustrera sin miljöpåverkan som svårtydda illustrationer 2008 till mer 

lättbegripliga där även en kort sammanfattning i text har tillkommit. I och med att företag i den här 

storleken har en stor miljöpåverkan så är det viktigt att upprätthålla sin legitimitet och bibehålla 

intressenternas intresse för organisationen. Det kan förklara varför företagens miljöpåverkan numera är 

lättare att förstå än tidigare. 

Att Volvo både 2008 och 2018 har rapporterat om att de har egna pris, The Volvo Group Health & Well-

being Award och Volvo Environment Award, kan ses som en strategi för att upprätthålla legitimitet 

eftersom de både fokuserar på tidigare prestationer men också framtida förändringar. Att Volvo valt att 

upplysa företagets intressenter om dessa pris kan även tänkas göras i syftet att marknadsföra sig och på 

så sätt förbättra sin image. Det är också en förklaring varför företagen har med en stor del positiv 

information i rapporterna (Hahn & Lülfs 2014). 

5.2 Faktorer som påverkar och Legitimitet 
 

Frågor om företagens filantropi såsom välgörenhet och donationer ger media enkla och relativt 

okomplicerade händelser att rapportera om (Grafström & Windell 2011). Företagen har visat sig vara 

flitiga med att redovisa sitt filantropiska engagemang, i synnerhet 2008 där fyra av fem företag beskrev 

sitt filantropiska engagemang utförligt. Genom att företagen visar upp sitt frivilliga 

samhällsengagemang så uppmärksammas de i både media och etablerar ett gott anseende bland sina 

övriga intressenter såsom investerare, anställda, kunder och konsumenter. Legitimitet tilldelas av 

omgivningen, men kan bli kontrollerad av organisationer själva (O’Donovan 2002). Det filantropiska 

ansvaret som företagen tagit de båda åren skulle kunna ses som ett verktyg som företagen tillämpar för 
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att uppnå legitimitet. Detta kan bekräftas av Fernando & Lawrence (2014) som menar att vissa aktiviteter 

såsom samhällsutvecklingsprojekt och kommunicera positiva nyheter ökar organisationens legitimitet. 

Företag som visar att de skapar värde för samhället och kunden uppmärksammas (Borglund et al. 2017), 

vilket resulterar i ett värde för företaget samt dess ägare och investerare. 

Det miljömässiga ansvarsområdet är det område som det rapporterats flitigast om både 2008 och 2018. 

En möjlig anledning kan vara FN:s olika klimatinitiativ som Milleniemålen (MDG) och nu senast, 

Agenda 2030 (SDG). 2018 har samtliga företag valt att rapportera enligt FN:s initiativ, Agenda 2030. 

Att rapportera enligt dessa initiativ, som beskrivs som positiva i bland annat media, kan tänkas vara ett 

sätt för företagen att tillämpa legitimitetsstrategier som till exempel att distrahera företagets intressenter 

från att se företagens negativa samhällspåverkan och i ett försök att ändra uppfattningen om 

organisationen. Men man kan också tänka sig att företagen har ett genuint intresse av att minska sin 

negativa påverkan på samhället och att de därför följer de initiativ och riktlinjer som finns. 

I media har det på senaste tiden skrivits om bland annat #metoo och diskriminering på grund av 

olikheter. Media spelar en stor roll av bilden av vad CSR är, och inte är, genom vad de väljer att inkludera 

respektive exkludera. Att Electrolux 2018 valt att uppmärksamma #metoo kan ses som en proaktiv 

legitimitetsstrategi då målet är att öka företagets legitimitet. Lika kan sägas om H&M 2018 som valde 

att ta med en bild där mångfald visualiseras med personer av olika ursprung och stilar vars kläder de har 

på sig kläder som pryds med ord som love och equality samt som har kläder tryckta i pride-färgerna 

(regnbågsfärger). 

I rapportera från både 2008 och 2018 framgår det hur företagen arbetar kring frågor som barnarbete, 

tvingad arbetskraft och arbetsförhållanden. Då media sätter agendan för vad som är moraliskt, 

omoraliskt eller ansvarsfullt och oansvarigt så torde företagen att visa vart de står i omdebatterade frågor. 

Genom att företagen redovisar för hur de arbetar för att motverka och förbättra kring dessa frågor så 

upprätthåller de på så sätt sitt rykte, sin legitimitet och sitt varumärke. 

Studien har inte funnit att företagen rapporterat någon direkt negativ information. I de fall de skriver om 

något som kan uppfattas som negativt, exempelvis sina utsläpp, så har företagen tagit en mer proaktiv 

legitimitetsstrategi där de undviker debatten då de presenterar sina åtgärder för att minska sin negativa 

påverkan på samhället i relation till det som uppfattas negativt. 

Studiens syfte har inte varit att jämföra vad företag inom samma bransch hållbarhetsrapporterar, men 

trots det så visar denna studie att företagen tenderar att rapportera liknande innehåll i en större eller 

mindre utsträckning. Att samtliga företag rapporterar enligt GRI:s riktlinjer samt FN:s initiativ, Agenda 

2030, kan bero på att media satt agendan, på att det finns en efterfrågan bland företagens intressenter 

eller som ovannämnt, att det finns ett intresse hos företagen.  
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6. Slutsats 
 

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka förändringar som har skett i hållbarhetsrapporteringen, 

under det senaste decenniet, hos svenska företag. Vidare ämnade studien även söka förståelse kring vilka 

faktorer som kan ha kommit att påverka eventuella förändringar. För att uppfylla studiens syfte så har 

följande frågor ställts: 

 

 Hur har företagens hållbarhetsrapportering förändrats under det senaste decenniet? 

 Om förändringar har skett, vad beror de på? 

 

För att besvara huvudfrågan samt underfrågan har jag tagit hjälp av tidigare forskning om bland annat 

CSR – företagens samhällsansvar, hållbarhetsrapportering, intressentteorin och legitimitetsteorin. 

Det mest signifikanta som studien kunnat utvisa är att det skett relativt små förändringar med hänsyn 

till hur företagen rapporterar kring respektive ansvarsområde.  

 Rapportering om företagens ekonomiska ansvar har gått från att handla om omsättning, 

försäljning och vinst till att kopplas till företagens miljöarbete. Intressenterna idag vill se en 

utveckling mot miljö- och samhällsansvar, företagen har sannolikt valt att anpassa sig efter 

intressenternas vilja, vilket resulterar i att företagets legitimitet stärks. 

 

 Rapportering om företagens sociala ansvar handlar främst om hur företagen tolkat jämställdhet 

och mångfald 2008 respektive 2018. Denna förändring kan härledas till att media sätter agendan 

för vad som är moraliskt, omoraliskt eller ansvarsfullt och oansvarigt. Således har företagen 

behövt ta ställning till dessa omdebatterade frågor. 

 

 Rapportering om företagens miljömässiga ansvar visar att företagens miljöpåverkan som 

illustreras båda åren är lättare att förstå 2018. Denna förändring kan bero på att företag av större 

storlek har en större påverkan på miljön att därmed tydligt vill visa hur de arbetar aktivt med 

miljöfrågor. Detta både upprätthåller och bibehåller intressenternas intresse för organisationen. 

 

 Rapportering om företagens filantropiska ansvar skiljer sig när det kommer till vilken typ av 

engagemang företagen väljer att ha. Genom att företagen visar upp sitt filantropiska 

engagemang så uppmärksammas de i både media och etablerar ett gott anseende bland sina 

övriga intressenter. Genom att redovisa sitt frivilliga samhällsansvar så kontrollerar 

organisationen i viss mån sin legitimitet själva.  
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Denna studie visar även att mängden som företagen rapporterar om ett visst område skiljer sig mellan 

åren och företagen. Företagen har visat sig ligga olika i framkant med avseende på mängden de skriver 

om de olika ansvarsområdena, men innehållet förblir i stort detsamma. 

Vidare visar studien att omvärldsförändringar såsom lagkrav är något företagen följt och att globala 

initiativ som i grunden är frivilliga anammats av de undersökta företagen. Att företagen väljer att 

redovisa enligt globala initiativ kan tänkas bero på att företagen har ett genuint intresse av att minska 

sin negativa påverkan på samhället. 

6.1 Avslutade reflektion 

Att ta samhällsansvar är inte en självklarhet för företagen. Det finns inga riktlinjer eller regleringar för 

hur mycket, eller lite, samhällsansvar ett företag bör ta och synen på företagens ansvarsgränser förändras 

kontinuerligt. Att ta samhällsansvar gynnar företagen med hänsyn till att företaget får ett gott anseende 

utåt. Även om hållbarhetsredovisningar inte genererar ekonomisk vinst så får företagen ändå en vinst då 

innehållet i rapporterna både kan generera legitimitet och stärka relationen till organisations intressenter.  

Trots att, det som tidigare nämnt, finns en förväntan hos företagens intressenter på hur de bör bedriva 

sin verksamhet samt vilket samhällsansvar företagen förväntas ta, så har denna studie visat att innehållet 

i hållbarhetsredovisningarna i stort sett har förblivit detsamma under det senaste decenniet. Detta lämnar 

mig fundersam då jag har svårt att tro att intressenternas förväntan skulle ha förblivit densamma under 

senaste tio åren. Jag är frågandes till om det krävs lagkrav- och ändringar samt större globala initiativ 

och riktlinjer för att företagen ska förändra innehållet i rapporteringen. 

Man kan fråga sig om företagens hållbarhetsrapportering egentligen förändrar företagens 

ansvarstagande och engagemang inom de olika ansvarsområdena, eller om det är så att företagen endast 

sätter nya namn och rubriker på det de alltid rapporterat, i en större eller mindre utsträckning. Då 

framförallt i relation till FN:s initiativ, Agenda 2030, och vad som förväntas av företagen gällande dessa 

globala mål. Dessa tankar känns mer aktuella nu än innan denna studie, vilket beror på att denna studie 

har visat att förändringarna främst avser mängd snarare än nytt innehåll, i alla fall inom de undersöka 

ansvarsområdena. 

Samtidigt man någonstans vet att företag arbetar med hållbarhetsfrågor och försöker göra sitt bästa så 

väljer man ofta att kritisera företag för att de inte gör tillräckligt eller att de far med osanning. I media 

debatteras företagens handlingar flitigare än vad det debatteras om vad till exempel kommuner och 

regioner gör. Om företagen är lite mer självkritiska i sin rapportering så hade kanske sanningen bakom 

innehållet inte ifrågasatts lika mycket, men det är dock bara en tanke. Någonstans bör man förstå att det 

företagen hållbarhetsredovisar kanske inte är en lösning på de miljömässiga och sociala problem som 
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råder i världen. Det kan däremot vara ett steg på vägen då företagen uppmärksammas om sin påverkan 

på samhället genom att aktivt hållbarhetsrapportera om sin påverkan. 

Konsekvensen om ett företag väljer att fara med osanning i sin rapportering kan tänkas blir stora om det 

skulle komma fram. Man bör således ha en förståelse för att företagen faktiskt väljer vad som ska 

redovisas och inte, samt att innehållet i vissa avseenden kan vara förskönade bilder snarare än osanning.  

I och med att mängden, som undersökta företag rapporterar, har ökat så ser jag att företagen visar en 

medvetenhet och förståelse för att hållbarhet och samhällsansvar är viktiga frågor. Både för företagen 

men också för samhället i stort. 

6.2 Nya frågor 

 

Det finns ett par frågor som jag återkommande ställt mig under studiens gång och som just denna studie 

inte ämnat besvara. Jag väljer därför att lämna dessa som förslag på vidare forskning. 

Jag är frågandes till hur den som sammanställer en hållbarhetsredovisning får tag på samtlig information 

som ska redovisas, samt hur och vem som verifierar informationen innan den publiceras. Förslag på 

vidare forskning blir således att undersöka hur en hållbarhetsredovisning skapas samt hur innehållet 

verifieras innan det publiceras. 

Vidare skulle det även vara intressant att se om och hur företagens rapportering och kommunikation 

förändras efter att företaget befunnit sig i kris, och då framförallt medial kris. 
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