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Abstract 
 
Issue: There is a discussion in the CSR literature about whether Corporate reputation reflects 
the company’s actual CSR work or their communication. This discussion leads to the issue of 
this study: does corporate reputation reflect the company’s actual CSR work, or can there be 
other factors, such as communication, underlying the reputation? 
 
Purpose: This study aims to contribute to the existing CSR literature by testing whether there 
is a connection between Corporate reputation and the company’s actual CSR work. 
 
Method: The research method in this study was used with a deductive approach. A content 
analysis was made of annual reports, sustainability reports and, in some cases, websites. 
There were 30 companies studied and to measure their actual CSR work, an analysis model 
was designed based on seven CSR guidelines. The CSR guidelines were: Agenda 2030, 
Global Compact, quantitative targets, risk management, certifications and code of conduct. 
 
Conclusion: The study indicates that there is a connection between Corporate reputation and 
the company’s actual CSR work, but that the connection differs between different CSR 
guidelines. Agenda 2030, Global Compact and GRI indicates on a connection while 
certifications, quantitative targets, risk management and code of conduct do not. This result 
indicates that companies, to achieve a strong Corporate reputation, might need to focus on 
their actual CSR work with some CSR guidelines and that they can not only focus on their 
communication. The study also contributes with a model, based on seven CSR guidelines, 
that can be used in further research to measure company’s actual CSR work. 
 
Keywords: Corporate reputation, Actual CSR work, CSR guidelines  



 

Ordlista 
 
Anseende: 
Corporate reputation är omgivningens uppfattning av företag utifrån ekonomiska, sociala 
och miljömässiga aspekter (Barnett, Jermier och Lafferty’s, 2006). I denna studie översätts 
Corporate reputation till anseende och representerar hur företags varumärken uppfattas. 
 
B2B: 
Business-to-business betyder försäljning mellan företag. I SB Insights B2B-rapport består 
respondenterna av beslutsfattare som representerar företag i de berörda branscherna (SB 
Insight, u.å.). 
 
B2C: 
Business-to-consumer innebär försäljning mellan företag och konsumenter. I SB Insights 
B2C-rapport består respondenterna därmed utav konsumenter (SB Insight, u.å.). 
 
CSR-instrument: 
CSR-instrument är riktlinjer som företag kan använda för att vägleda sitt CSR-arbete 
(Cominetti & Seele’s, 2016). Med hjälp av etablerade instrument kan de begränsa sin 
negativa påverkan på samhället. I denna studie används begreppet för att avgöra hur 
företagets faktiska CSR-arbete ser ut, genom att identifiera vilka CSR-instrument som 
används. 
 
Faktiskt CSR-arbete: 
Med utgångspunkt i hur Schons och Steinmeier (2016) beskriver att walk the talk handlar om 
att företag faktiskt arbetar med det som de säger sig göra samt ovan beskrivna definition av 
CSR-instrument, definieras företags faktiska CSR-arbete i denna studie som företags arbete 
med CSR-instrument. I föreliggande studie mäts det faktiska CSR-arbetet genom att studera 
att, snarare än hur, företag arbetar med respektive CSR-instrument.  
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1. Inledning 

 
Denna studie inleds med en bakgrundsbeskrivning för att hjälpa läsaren förstå den 
problematisering som sedan presenteras. I problematiseringen redogörs för den teoretiska 
diskussion kring företags anseende, inom CSR-litteraturen, som ligger till grund för denna 
studie. Denna problematisering mynnar sedan ut i studiens syfte och frågeställning för att 
sedan avslutas med en redogörelse för studiens bidrag. 

 

1.1 Bakgrund 
I näringslivet finns en trend där företag i allt högre grad tar socialt och miljömässigt ansvar, 
det är inte längre enbart det ekonomiska ansvaret som är centralt (Borglund, De Geer & 
Sweet, 2017; Lee, 2016). De strategier och metoder som kan kopplas till företags ansvar för 
samhället benämns Corporate Social Responsibility (CSR) och anses vara väsentliga 
affärsstrategier för att säkra företagets överlevnad på marknaden (Amor-Esteban, Galindo-
Villardón & García-Sánchez, 2018). Med hjälp av CSR kan företag differentiera sig gentemot 
sina konkurrenter och därmed stärka sitt anseende (Hsu, 2012).  
 
Inom CSR-litteraturen pågår en diskussion kring ifall företags anseende påverkas av det 
faktiska CSR-arbetet (Brammer & Pavelin, 2004; Fatma, Rahman & Khan, 2015; Hsu, 2012; 
Siltaoja, 2006) eller av vad som kommuniceras (Borglund, De Geer & Sweet, 2017; Du, 
Bhattacharya & Sen, 2010; Morsing, Christensen & Thyssen, 2013). Mot bakgrunden av 
denna diskussion finns bland annat forskning om vad företag säger att de ska arbeta med 
(talk) och vad de säger sig ha arbetat med (walk) (Lerpold, 2017). Denna forskning visar på 
att de undersökta företagen generellt sett ägnar sig mer åt talk än walk, vilket innebär att det 
finns skillnader mellan vad företagen gör och vad de säger att de ska göra. Föreliggande 
uppsats utgår från diskussionen som pågår inom CSR-litteraturen och är inriktad mot att testa 
ifall det finns en koppling mellan företags anseende och deras faktiska CSR-arbete. 
 
För att kunna testa ifall det faktiska CSR-arbetet har en koppling till anseende krävs en 
medvetenhet om företags grad av anseende. Anseende definieras enligt Barnett, Jermier och 
Lafferty’s (2006, s.34) som “observatörers sammanlagda uppfattning av företag baserat på 
bedömningar av företagets ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser över tid”. 
Anseende anses vara den viktigaste konkurrensfördelen (Fombrun, 1996; Siltaoja, 2006) och 
påverkar kunders och medarbetares lojalitet (Chun, 2005). För att skapa en medvetenhet om 
företags grad av anseende kan rankingsystem användas. I takt med framväxten av CSR har 
det blivit allt vanligare med rankingsystem kopplade till just CSR (Morsing & Schultz, 2006; 
Schäfer, 2016). Särskilt intressant ur föreliggande uppsats perspektiv är att under de senaste 
åren har exempelvis det privatägda företaget SB Insight etablerat en varumärkesstudie, 
Sustainable Brand Index (SBI), över hur hållbara företags varumärken uppfattas (SB Insight, 
u.å.). Att företag rangordnas i SBI utifrån hur hållbart deras varumärke uppfattas är intressant 



 2 

utifrån den forskning som gjorts om företags anseende. Eftersom Barnett, Jermier och 
Lafferty’s (2006) definition av anseende är synonymt med hur företag rangordnas i SBI 
utifrån uppfattningar innebär det att företags placeringar på SBI kan användas för att mäta 
deras grad av anseende. 
 
SBI är med över 100 rangordnade företag nordens största varumärkesstudie, vars syfte är att 
öka medvetenheten kring hållbara varumärken samt uppmuntra företag att förbättra sitt CSR-
arbete (SB Insight, u.å.). Företag kommunicerar stolt sina placeringar på SBI med rubriker 
som “Sveriges mest hållbara varumärke” (Lantmännen, u.å.) och “Stena Recycling bäst i 
branschen på hållbarhet” (Stena Recycling, 2017). Varje år publiceras SBI som två versioner 
där den ena fokuserar på Business to Business (B2B) och den andra på Business to 
Consumers (B2C) (SB Insight, u.å.), i denna studie ligger fokus på B2B. Rankinglistan 
bygger på marknadsnärvaro, omsättning och marknadsandel samt allmän 
varumärkesmedvetenhet (SB Insight, 2018). De medverkande företagen rangordnas sedan, i 
respektive version av rapporten, utifrån hur hållbara de uppfattas snarare än utifrån hur de 
arbetar med CSR. Genom att SBI kan användas för att mäta företags grad av anseende 
möjliggörs att föreliggande uppsats kan bidra med ett inlägg i den teoretiska diskussionen 
kring huruvida företags CSR-arbete eller kommunikation påverkar deras anseende. 

1.2 Problem 
I CSR-litteraturen finns studier som visar på att anseende har en stor betydelse för företag. 
Anseendet återspeglar företagets status gentemot konkurrenterna (Doh, Howton & Howton, 
2010) och är en av de viktigaste immateriella tillgångarna (Pires & Trez, 2018). Ett starkt 
anseende kan ge företag finansiella fördelar (Miller, Eden & Li, 2018) men även lindra 
konsekvenser av en kris (Yeonsoo & Chang, 2018). Anseende anses vara den viktigaste 
konkurrensfördelen (Fombrun, 1996; Siltaoja, 2006) då den är mer motståndskraftig och står 
sig bättre på lång sikt jämfört med tillgångar såsom företagets produkter (Pérez, 2015). 
Företags anseende spelar en viktig roll i intressenters syn på företag och påverkar vidare 
kundnöjdhet samt kunders och medarbetares lojalitet (Chun, 2005). Då anseendet är en viktig 
aspekt hos intressenterna, ses det som en nyckelvariabel i företags arbete med att förbättra sin 
position på marknaden samt för att behålla sina kunder och investerare (Feldman, 
Bahamonde & Bellido, 2014). Anseende baseras på intressenters värderingar (Chatman, 
1989) där intressenterna sympatiserar med företag som har liknande värderingar som sina 
egna (Doh, Howton & Howton, 2010). För att förbättra sitt anseende krävs förståelse kring 
hur företaget uppfattas (Sarstedt, Wilczynski & Melewar, 2013) och vad som ligger till grund 
för intressenternas uppfattningar (Doh, Howton & Howton, 2010). 
 
Inom tidigare forskning i CSR-området finns en diskussion kring huruvida det är det faktiska 
CSR-arbetet som påverkar företagets anseende eller om det enbart beror på vad som 
kommuniceras. Att arbeta med CSR är mestadels frivilligt (Cominetti & Seele, 2016) och kan 
leda till både lönsamhet och långsiktig överlevnad för företag (Jutterström & Norberg, 2011). 
I sitt CSR-arbete kan företag använda sig av instrument som stöd för att uppnå sina 
hållbarhetsmål (Cominetti & Seele, 2016). Brammer och Pavelin (2004) beskriver hur en 
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viktig del i företags arbete att bygga upp sitt anseende är att anpassa CSR-arbetet utifrån 
företagets storlek och verksamhet. Genom att arbeta med CSR kan företag även differentiera 
sina produkter och tjänster vilket vidare stärker deras anseende (Hsu, 2012). Faktiskt CSR-
arbete har även visat sig vara effektivt i skapandet av företags anseende (Fatma, Rahman & 
Khan, 2015). Att CSR-arbetet är integrerat i företagets policy innebär en större påverkan på 
företagets anseende än externt ansvarstagande (Siltaoja, 2006). Det finns därmed tidigare 
forskning som visar att företags faktiska CSR-arbete har en tydlig påverkan på deras 
anseende (Brammer & Pavelin, 2004; Fatma, Rahman & Khan, 2015; Hsu, 2012; Siltaoja, 
2006), vilket innebär att företag kan förbättra sitt anseende genom att förbättra sitt CSR-
arbete. 
 
Det finns däremot forskare som menar att det inte bara är CSR-arbetet som påverkar 
anseende, utan att mycket handlar om kommunikationen. I arbetet att skapa anseende spelar 
kommunikationen en viktig roll då företag, genom att kommunicera, visar omvärlden att de 
tar ansvar för CSR-frågor (Borglund, De Geer & Sweet, 2017). Genom att kommunicera sitt 
ansvarstagande förstärks därmed företagets anseende, även om detta nödvändigtvis inte 
innebär ett ökat faktiskt CSR-arbete. Morsing, Christenssen och Thyssen (2013) menar att det 
är viktigt, om än inte viktigare, att kommunicera företagets planer och intentioner inom CSR 
istället för att endast kommunicera det faktiska arbetet. Då ord ofta kommer före handling 
menar de vidare att kommunikation kring företagets ambitioner inom CSR kan leda till att 
dessa senare även förverkligas. Ett annat argument till varför kommunikationen av CSR-
arbetet är viktigare än det faktiska arbetet är okunskapen hos intressenterna kring företags 
CSR-arbete (Du, Bhattacharya & Sen, 2010). För att skapa medvetenhet hos intressenterna 
och maximera affärsnyttan krävs därför att företaget kommunicerar sitt CSR-arbete. 
 
I tidigare forskning kring CSR och anseende förekommer det en diskussion kring ifall det är 
det faktiska CSR-arbetet (Brammer & Pavelin, 2004; Fatma, Rahman & Khan, 2015; Hsu, 
2012; Siltaoja, 2006) eller kommunikationen (Borglund, De Geer & Sweet, 2017; Du, 
Bhattacharya & Sen, 2010; Morsing, Christensen & Thyssen, 2013) som påverkar anseendet. 
Problemet är därmed en ovisshet kring ifall företags anseende speglar deras faktiska CSR-
arbete eller ifall det kan vara andra faktorer, så som kommunikation, som ligger bakom 
anseendet. Just denna problematik, kring huruvida det finns en koppling mellan företags 
anseende och deras faktiska CSR-arbete, ligger till grund för denna studie. 

1.3 Syfte 
I tidigare forskning finns en diskussion kring ifall det är det faktiska CSR-arbetet eller 
kommunikationen som påverkar företags anseende. För att bidra till denna fråga, eller rättare 
sagt: fylla kunskapsluckan kring vad som påverkar företags anseende, är det relevant att 
studera ifall det finns en koppling mellan företags anseende och deras faktiska CSR-arbete. 
Studiens syfte är därför att bidra till CSR-litteraturen genom att testa huruvida det finns en 
koppling mellan företags anseende och deras faktiska CSR-arbete. 
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1.4 Frågeställning 
Finns det någon koppling mellan företags anseende och deras faktiska CSR-arbete?  
 
För att kunna besvara studiens huvudfråga kommer användningen av CSR-instrument, det 
vill säga instrument som kan kopplas till företags faktiska CSR-arbete, att analyseras. Därför 
har studiens underfråga formulerats: 
 
Hur ser användningen av CSR-instrument ut hos företag med starkt respektive svagt 
anseende? 

1.5 Bidrag 
Studien bidrar teoretiskt i form av ett inlägg i CSR-litteraturens befintliga diskussion, kring 
ifall det faktiska CSR-arbetet eller kommunikationen påverkar anseendet, genom att testa om 
det finns någon koppling mellan företags anseende och deras faktiska CSR-arbete. För att 
testa om det finns någon koppling studeras hur användningen av CSR-instrument ser ut hos 
företag med starkt respektive svagt anseende. Genom att studera användningen av CSR-
instrument kan studien även ge en indikativ förklaring på ifall användningen av något 
specifikt instrument har en tydligare koppling till företags anseende än andra. 
 
Då tidigare forskning inte i någon högre grad studerat den eventuella kopplingen mellan 
företags anseende och deras faktiska CSR-arbete, bidrar denna studie även med en 
analysmodell i form av mätinstrument. Denna analysmodell kan användas vid mätning av 
företags faktiska CSR-arbete och dess effekter på anseende. Förutom detta kan företag dra 
nytta av studiens resultat i deras CSR-arbete vad gäller vilket eller vilka CSR-instrument, 
med andra ord vilket faktiskt CSR-arbete, som de bör fokusera på för att eventuellt kunna 
påverka sitt anseende.  
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2. Referensram 
 

Inledningsvis ges en kortare redogörelse för teoretiska inriktningar inom CSR. Vidare 
presenteras de två sidor av den teoretiska diskussionen kring ifall anseendet påverkas av det 
faktiska CSR-arbetet eller vad som kommuniceras. Då denna studie ämnar testa kopplingen 
mellan anseende och faktiskt CSR-arbete är det främst teorierna som behandlar CSR-arbete 
som används i analysen, medan de teorier som behandlar kommunikation sedan diskuteras i 
studiens slutsatser. Avslutningsvis presenteras den analysmodell, med tillhörande CSR-
instrument, som utformats för att möjliggöra mätning av företags faktiska CSR-arbete. 

 

2.1 CSR  
CSR har sedan mitten av 1900-talet varit ett väldiskuterat ämne och består av ett stort antal 
teorier (Garriga & Melé, 2004). Dessa teorier kan delas in i instrumentella, politiska, 
integrerade och etiska teorier. Instrumentella teorier baseras på synsättet att företaget är ett 
instrument för att skapa välstånd och de sociala aktiviteterna används för att nå finansiellt 
resultat. De politiska teorierna fokuserar på interaktionen och kopplingen mellan företag och 
samhället medan de integrerade teorierna handlar om att företag fokuserar på att leva upp till 
sociala värderingar. Till sist handlar de etiska teorierna om företags etiska ansvar för 
samhället. De integrerade teorierna bygger på hur företag skapar legitimitet genom att 
interagera med samhället. Detta innebär att företagsledningen skapar legitimitet åt företaget 
genom att ta hänsyn till samhällets värderingar så att de agerar i enlighet med dessa. 
Värderingar är något som förändras över tid fokuserar de integrerade teorierna på hur företag 
kan identifiera och bemöta omgivningens värderingar för att erhålla social legitimitet. Då 
denna studie behandlar anseende, vilket baseras på omgivningens värderingar (Chatman, 
1989), tillhör de teorier som används i denna studie kategorin integrerade teorier. Teorierna 
inom CSR förklarar antingen externa eller interna drivkrafter till företags CSR-arbete (Frynas 
& Yamahaki, 2016). De integrerade teorierna är kopplade till externa drivkrafter där fokus 
ligger på relationen mellan företag och samhället. CSR beskrivs i dessa teorier som resultatet 
av sociala relationer och att leva upp till samhällets normer. En likhet hos teorierna kopplade 
till externa drivkrafter är synen på vikten av social acceptans av omgivningen.  
 
Trots likheter kring synen på social acceptans hos de olika CSR-teorierna finns en diskussion 
angående huruvida det är det faktiska CSR-arbetet (Brammer & Pavelin, 2004; Fatma, 
Rahman & Khan, 2015; Hsu, 2012; Siltaoja, 2006) eller vad som kommuniceras (Borglund, 
De Geer & Sweet, 2017; Du, Bhattacharya & Sen, 2010; Morsing, Christensen & Thyssen, 
2013) som påverkar företags anseende. I efterföljande två avsnitt redogörs för respektive sida 
av denna teoretiska diskussion. 
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2.2 Att faktiskt arbeta med CSR 
Att arbeta med CSR är mestadels frivilligt (Cominetti & Seele, 2016) men de flesta företag 
har länge arbetat med någon form av socialt- eller miljömässigt ansvarstagande kopplat till 
den omgivning som de verkar i och är beroende av (Rangan, Chase & Karim, 2015). Som 
stöd i sitt arbete kan företag använda sig av olika CSR-instrument (Cominetti & Seele, 2016) 
och till följd av att CSR-fältet genomgått betydande förändringar de senaste två decennierna 
har allt fler frivilliga CSR-instrument introducerats (Zinenko, Rovira & Montiel, 2015). 
Dessa instrument har vidare etablerats hos företag världen över för att komplettera deras 
CSR-arbete. Genom att arbeta med CSR kan företag förstärka sitt anseende och på lång sikt 
kan detta leda till bättre affärer (Frostenson, 2011). De senaste åren har dock pressen ökat på 
att ansvarstagandet ska generera affärsnytta, vilket lett till att detta blivit målet med många 
företags CSR-arbete (Rangan, Chase & Karim, 2015). Genom att förflytta målet med CSR-
arbete från att bidra till omgivningen till att generera affärsnytta tappas det huvudsakliga 
syftet med ansvarstagande. När företag istället anpassar sina sociala och miljömässiga 
aktiviteter till sina affärsmål och värderingar, leder CSR-arbetet till fördelar så som att 
förhindra risker, förstärka anseendet och öka affärsnyttan. 
 
En strategi som företag kan använda sig av i sin verksamhet är den som kallas walk the talk 
(Schons & Steinmeier, 2016). Walk innebär att företag arbetar med CSR på en operationell 
nivå medan talk handlar om att företag framställer sig på ett visst sätt för att få bekräftelse 
från omgivningen. Att företag walk the talk innebär därmed att de faktiskt arbetar med det 
som de säger sig göra. Ifall företag inte walk the talk kan det ge negativa konsekvenser så 
som minskad produktivitet till följd av att deras förtroende försämras (Cording, Harrison, 
Hoskisson & Jonsen, 2014). För att ett företag ska kunna uppnå legitimitet genom sitt CSR-
arbete är det viktigt att de säkerställer att CSR-arbetet integreras i organisationskulturen 
(Brunton, Eweje & Taskin, 2017). Det är viktigt att företag orienterar organisationskulturen 
så att den ökar medvetenheten hos medarbetarna kring de olika initiativ som företaget arbetar 
med. En sådan organisationskultur kommer öka de anställdas engagemang i de CSR-program 
som företaget har i sin verksamhet, vilket är viktigt för att CSR-arbetet ska kunna genomsyra 
hela organisationen. Att walk the talk i form av att integrera CSR-arbetet i 
organisationskulturen är därmed viktigt för att företaget ska kunna erhålla legitimitet. 
 
CSR-arbete som en del av verksamheten 
För att CSR-arbetet ska bli framgångsrikt är det viktigt att integrera arbetet i verksamheten 
och företagets strategier (Kittilaksanawong, 2010). Att integrera CSR i företagets vision, 
syfte och värderingar gör CSR-arbetet till en del av företagskulturen och därmed en naturlig 
del av verksamheten (Gazzola & Colombo, 2015). Siltaoja (2006) menar att ett integrerat 
CSR-arbete i företagets policy kan ha en betydande påverkan på deras anseende. Ett 
integrerat CSR-arbete innebär att företag skapar rutiner för själva CSR-arbetet som sedan kan 
integreras med deras övriga, redan befintliga, rutiner (Yuan, Bao & Verbeke, 2011). Det kan 
exempelvis vara rutiner som ska gälla vid beslutsfattande för nya åtaganden kopplade till 
deras CSR-arbete. För att arbetet med att integrera CSR i verksamheten ska bli framgångsrikt 
är det viktigt att CSR-arbetet anpassas efter företagets målsättningar och kompetenser 
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(Gazzola & Colombo, 2015). I processen att integrera är det även viktigt att företagets 
ledning är delaktig för att arbetet med CSR ska hamna på företagets agenda. Att integrera 
CSR-aktiviteter i företagets verksamhet gör inte bara CSR-arbetet framgångsrikt utan kan 
även ha en stor påverkan på företagets organisatoriska prestation (Kittilaksanawong, 2010).  
 
En av de mest kända modellerna för strategier till företags CSR-arbete är shared value 
(Borglund et al. 2017) vilket är ett affärskoncept som handlar om att företag kan skapa 
ekonomiskt värde samtidigt som de skapar värde för samhället genom att se de behov och 
utmaningar som finns (Porter & Kramer, 2011). Konceptet fokuserar på den koppling som 
finns mellan den samhällsekonomiska och företagsekonomiska utvecklingen. Företagen 
behöver ett väl fungerande samhälle för att bland annat en efterfrågan på deras produkter ska 
finnas, samtidigt som samhället behöver företagen då de genererar jobb och ger medborgarna 
möjlighet att skapa välstånd. Enligt Porter och Kramer (2011) kan företag skapa shared value 
på tre olika sätt: genom att omvärdera sina produkter och marknader, omdefiniera 
produktiviteten i värdekedjan samt genom att bygga upp lokala kluster där företaget verkar. 
Dessa tre sätt att skapa värde på stämmer överens med hur Garriga och Mele (2004) beskriver 
att de integrerade teorierna inom CSR innebär att företag integrerar samhällets krav i deras 
strategiska arbete. Att strategiskt arbeta med CSR handlar om att ta ansvar i syfte att skapa 
ekonomiskt värde eller kvalitet genom sitt ansvarstagande och inte endast ta ansvar för 
ansvarets skull (Vallentin & Spence, 2018).  
 
Genom att arbeta strategiskt med CSR och se arbetet som en del av verksamheten kan företag 
bidra till en positiv samhällsutveckling samtidigt som de skapar sig själva en strategisk fördel 
gentemot konkurrenterna (Porter, 2006). Det är dock viktigt att det arbete som utförs är nära 
sammankopplat med verksamheten och den övergripande affärsstrategin som företaget har. 
Det handlar om att integrera arbetet så att det blir nära kopplat till företagets kärnverksamhet 
(Vallentin & Spence, 2018). För att kunna integrera CSR i företagens strategier krävs ett nytt 
sätt att se på ansvarstagande där fokus förflyttas från företagets tidigare prestationer till att 
fokusera på framtida värdeskapande. Det handlar om att skapa långsiktigt ekonomiskt värde 
för företaget genom att skapa samhällsvärde (Porter & Kramer, 2011). Vallentin och Spence 
(2018) beskriver hur skillnaden mellan operationella och strategiska utmaningar är att de 
operationella handlar om att minimera företagets negativa påverkan medan de strategiska 
behandlar hur företag kan hitta sätt att förbättra verksamheten och skapa konkurrensfördelar. 
Att hantera problem och värdera det faktiska arbetet blir därmed viktigt för företag för att 
leva upp till samhällets förväntningar (Ackerman, 1973 se Garriga & Mele, 2004). 
 
CSR-arbetets effekter 
Företag som tar itu med de behov och utmaningar som finns i samhället, och då inte bara de 
ekonomiska utan även de sociala, behöver inte öka sina kostnader på grund av detta (Porter & 
Kramer, 2011). De kan istället öka sin produktivitet, differentiera sig och utöka sin 
affärsverksamhet. Genom att integrera de sociala aspekterna i företagens beslut, leder det till 
innovation och tillväxt för företaget samtidigt som det genererar fördelar för samhället i stort 
(Porter & Kramer, 2006). Detta som ett resultat av att de genom att anta utmaningar kan finna 
nya innovationer som nya teknologier eller arbetsmetoder (Porter & Kramer, 2011). 
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Att arbeta med CSR kan möjliggöra för företag att differentiera sina produkter och tjänster 
(Hsu, 2012) men även ge finansiella fördelar såsom ökad lönsamhet (Grankvist, 2012). 
Grankvist (2012) menar vidare att företag med ett kortsiktigt tankesätt, där målsättningen 
endast är att gå med vinst, riskerar negativa konsekvenser. Det är viktigt att CSR-arbetet har 
en tydlig koppling till företagets verksamhet för att det ska vara en gynnsam strategi (Burke 
& Logsdon, 1996). Med en tydlig koppling till verksamheten kan företags CSR-arbete 
förbättra företagets effektivitet samtidigt som det ökar värdet för både ägarna och samhället. 
För att få störst effekter av CSR-arbetet ska företag ha en konsekvent CSR-strategi som 
hanterar frågor som är relaterade till verksamheten (Tang, Hull & Rothenberg, 2012). Det 
gäller även att inleda CSR-arbetet med att hantera frågor relaterade till det interna arbetet i 
organisationen. Förutom detta behöver företag balansera de tre områdena inom CSR: det 
sociala, ekonomiska och miljömässiga (Grankvist, 2012). Det räcker inte att endast fokusera 
på en eller två av dessa områden och sedan ignorera resterande, utan det handlar om att låta 
dessa tre områden samspela. Ett företag som bara fokuserar på det ekonomiska i form av 
vinstoptimering riskerar att över tid förlora sin attraktionskraft.  
 
Att frivilligt implementera CSR i företagets strategi ökar företagets konkurrenskraft samt 
anseende (Orlitzky, Siegel & Waldman, 2011). Det kan på lång sikt även öka företagets 
lönsamhet (Porter & Kramer, 2002) då det finns ett tydligt positivt samband mellan företags 
CSR-arbete och deras finansiella prestation (Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003; Orlitzky, 
Siegel & Waldman, 2011; Waddock & Graves, 1997). Företag med en hög grad av CSR-
arbete presterar bättre finansiellt, samtidigt som en hög finansiell prestation bidrar till ökat 
CSR-arbete (Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003; Waddock & Graves, 1997). När företag 
presterar bra finansiellt, har de tillgång till mer resurser vilket möjliggör ett ökat CSR-arbete 
och en ännu bättre finansiell prestation. Tang, Hull och Rothenberg (2012) menar att företags 
lönsamhet grundar sig i deras engagemang i CSR-relaterade frågor. Störst finansiell effekt 
har CSR-arbetet om det inleds med att hantera interna frågor i företagen för att vidare växa 
fram långsamt och successivt. 

2.3 Att kommunicera CSR 

Att kommunicera är viktigt för företags anseende (Borglund, De Geer & Sweet, 2017) och en 
viktig aspekt för att skapa medvetenhet hos intressenter kring företags CSR-arbete 
(Öberseder, Schlegelmilch & Gruber, 2011). Det är vad som kommuniceras som påverkar 
intressenterna och därmed det som ligger till grund till deras uppfattningar. Företags CSR-
kommunikation visar omvärlden att de tar ansvar för sociala och miljömässiga frågor 
(Borglund, De Geer & Sweet, 2017). 
 
Frikoppling 
Inom den institutionella teorin behandlas begreppet decoupling, vilket på svenska översätts 
till frikoppling, med innebörden att företags faktiska arbete kan skilja sig från det som 
kommuniceras utåt (Meyer & Rowan, 1977). Anledningen till att frikoppling uppstått grundar 
sig i att företagens omgivning blivit mer komplex (Morsing, Christensen & Thyssen, 2013). 
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Frikopplingen sker mellan två organisationsstrukturer, den formella och den informella 
strukturen (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). Den formella strukturen kan liknas 
med ett organisationsschema eller en plan för hur företag ska genomföra olika aktiviteter, 
medan den informella strukturen används för att samordna de faktiska aktiviteterna. Genom 
att frikoppla den formella strukturen från den informella kan företag anpassa sin verksamhet 
och följa med i trender i samhället utan att egentligen förändra den faktiska verksamheten 
(Meyer & Rowan, 1977). Med hjälp av den formella strukturen med planer för hur 
exempelvis mål ska uppnås (Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre, 2015) kan företagen 
påverka hur de uppfattas utan att förändra deras informella struktur och det faktiska arbetet 
(Meyer & Rowan, 1977). Företags överlevnad beror därmed inte på hur effektiv deras 
verksamhet är utan snarare hur de använder metoder såsom frikoppling för att framstå som 
effektiva (Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre, 2015). Även om frikoppling hjälper 
företaget att överleva behöver det inte innebära någon effekt på det faktiska arbetet, utan de 
kan exempelvis ta sig an olika föreskrifter rent symboliskt utan att det påverkar 
verksamheten. 
 
Frikoppling används ofta för att bibehålla företagets anseende och när omgivningens 
uppfattning är att företaget agerar i enlighet med det som kommuniceras kan företag ha en 
frikopplad verksamhet utan att det uppmärksammas (Meyer & Rowan, 1977). Med hjälp av 
frikoppling blir det därmed möjligt för företag att undvika inspektioner tack vare deras starka 
anseende och omgivningens förtroende för dem. Att med hjälp av frikoppling utmana 
legitimiteten genom att den formella strukturen skiljer sig från den informella kan dock ses 
som problematiskt (Rasche & Gilbert, 2015). Även om omgivningen ger företaget legitimitet 
är det troligt att medarbetarna reagerar cyniskt ifall skillnaden mellan kommunikation och 
handling kvarstår under en längre tid (Maclean & Behnam, 2010). Dessa reaktioner kan 
vidare leda till att företagets frikoppling och skillnad mellan formell och informell struktur 
exploateras. 
 
Aspirational talk 
Företags CSR-kommunikation speglar inte alltid det faktiska CSR-arbetet, utan är mer ett 
aspirational talk där företaget snarare kommunicerar sina ambitioner (Morsing, Christensen 
& Thyssen, 2013). Att det företaget kommunicerar att de gör skiljer sig från det som de 
faktiskt gör kan leda till frikoppling, men beroende på omständigheterna kan det leda till en 
positiv utveckling både för det enskilda företaget och CSR-fältet som stort. Även om det som 
kommuniceras snarare speglar företagets ambitioner än det faktiska arbetet kan det inspirera 
företaget att ändra sitt tankesätt och upptäcka nya lösningar (Rasche & Gilbert, 2015). Denna 
skillnad mellan ord och handling kan även vara avgörande för att höja standarder och driva 
CSR-fältets utveckling framåt (Morsing, Christensen & Thyssen, 2013). Det innebär däremot 
inte per automatik att företags CSR-arbete förbättras genom att de kommunicerar deras 
ambitioner, men det kan hjälpa dem att upptäcka vilka de vill vara och inspirera till 
förändring (Rasche & Gilbert, 2015). Genom att kommunicera sina ambitioner kan en 
medvetenhet skapas hos företaget vilket vidare ökar chansen till förändringar även i de 
faktiska handlingarna.  
 



 10 

Företag tenderar att styra sin kommunikation utifrån de frågor som upplevs viktiga hos deras 
intressenter och det som har störst påverkan på anseendet (Morsing, Christensen & Thyssen, 
2013). Det aspirational talk med störst påverkan på företagets CSR-arbete är det som skapar 
förväntningar hos intressenterna (Rasche & Gilbert, 2015). Intressenterna glömmer inte bort 
dessa förväntningar och det skapas därmed en press på företaget att leva upp till dem. Det 
krävs kommunikation, både internt och externt, för att företagens handlingar ska bli en del av 
verksamheten (Morsing, Christensen & Thyssen, 2013). Ifall syftet med företagets 
aspirational talk är att missleda intressenterna är det däremot inte särskilt troligt att 
kommunikationen leder till att det faktiska arbetet förändras (Rasche & Gilbert, 2015). I 
dessa fall är det mer sannolikt att intressenternas förtroende minskar och uppfattningarna blir 
negativa. 
 
Greenwashing 
Under det senaste decenniet har pressen på företag ökat kring att de behöver rapportera allt 
mer information om vilken miljöpåverkan deras affärsverksamhet har (Marquis, Toffel & 
Zou, 2016). Många företag vilseleder dock sina intressenter vad gäller företagets negativa 
påverkan på miljön och de miljömässiga fördelar som deras produkter eller tjänster medför 
(Delmas & Burbano, 2011). Greenwashing är en vanlig term som brukar användas för att 
definiera hur företag med sin kommunikation vilseleder människor för att skapa en positiv 
bild kring företaget och deras miljöpåverkan (Lyon & Montgomery, 2015). Det handlar även 
om att genom kommunikation påverka intressenters uppfattning kring företagets produkter 
och produkternas miljöpåverkan. Genom marknadsföring kan företag skapa en positiv bild av 
sin verksamhet ur ett miljöperspektiv utan att det egentligen har förankring i den faktiska 
verksamheten (Borglund, De Geer & Sweet, 2017).  
 
Att företag bedriver greenwashing innebär att de gör ett medvetet val med intentionen att 
vilseleda med hjälp av sin kommunikation och att detta uppstår till följd av förväntningar, 
budskap och uppfattningar (Seele & Gatti, 2017). Delmas och Burbano (2011) beskriver tre 
nivåer av drivkrafter till varför företag bedriver greenwashing: externa, organisatoriska och 
individuella. De externa drivkrafterna är en följd av påtryckningar från konsumenter, 
investerare och konkurrenter men även en följd av lagar och regleringar. De organisatoriska 
drivkrafterna är kopplade till aspekter såsom organisationens struktur, kultur och incitament, 
organisatorisk tröghet samt effektiviteten av den interna kommunikationen. De individuella 
drivkrafterna grundar sig i korta beslutsprocesser, orealistiska långsiktiga mål och 
optimistiska prognoser av framtida utfall. De företag som använder sig utav greenwashing 
har förmodligen som avsikt att skapa fördelar för sig själva (Lyon och Montgomery, 2015). 
Det har dock visat sig att greenwashing inte är helt riskfritt för företagen då det kan ha 
negativa effekter på intressenternas förtroende vad gäller företags miljöansvar, men även 
miljövänliga produkter i stort (Delmas & Burbano, 2011). Ett minskat förtroende kan leda till 
misstroende för företaget och deras produkter, vilket i sin tur kan leda till att företagets 
konkurrenskraft minskar då uppfattningen om företagets produkt försämras (Hendy, 2014). 
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2.4 CSR-instrument  
I denna studie har det, utifrån tidigare forskning inom CSR-området, identifierats en 
diskussion kring ifall det är det faktiska CSR-arbetet eller kommunikationen som påverkar 
företags anseende. Utifrån denna diskussion identifierades vidare en ovisshet kring ifall 
företags anseende påverkas av deras faktiska CSR-arbete. För att kunna beskriva huruvida det 
finns en koppling mellan företags anseende och deras faktiska CSR-arbete krävs först en 
definition av faktiskt CSR-arbete samt ett mätinstrument som kan mäta detta. I denna studie 
definieras företags faktiska CSR-arbete utifrån hur Schons och Steinmeier (2016) beskriver 
walk som arbete kopplat till CSR-frågor på en operationell nivå. Då tidigare forskning inte i 
någon högre grad studerat den eventuella kopplingen mellan företags anseende och deras 
faktiska CSR-arbete saknas det mätinstrument som kan användas för att mäta det faktiska 
CSR-arbetet. För att kunna mäta företags faktiska CSR-arbete och besvara studiens 
frågeställning har därför en analysmodell utformats bestående av olika mätinstrument. Med 
utgångspunkt i hur Cominetti och Seele (2016) beskriver att användningen av CSR-
instrument kan ge stöd i företags CSR-arbete, har analysmodellen utformats utifrån ett antal 
CSR-instrument. Då det finns många olika CSR-instrument har det i denna studie gjorts en 
avgränsning till sju instrument, vilka utgör mätinstrumenten i analysmodellen. 
  
Borglund, De Geer och Sweet (2017) lyfter Agenda 2030, Global Compact, GRI, kvantitativa 
indikatorer, riskhantering, certifieringar och uppförandekoder som olika initiativ, vilka vidare 
kan fungera som stöd i företags CSR-arbete. Att de kan fungera som stöd i företags CSR-
arbete kan kopplas ihop med Cominetti och Seele’s (2016) beskrivning av CSR-instrument. 
Därmed definieras dessa i denna studie som CSR-instrument och är de sju mätinstrument som 
används för att mäta företags faktiska CSR-arbete. Det kan tänkas att en del av CSR-
instrumenten är beroende av och kan påverka varandra genom att exempelvis användningen 
av ett CSR-instrument underlättar användningen av ett annat. Detta är däremot inget som 
denna studie tar hänsyn till då varje CSR-instrument behandlas enskilt. Då SB Insight endast 
tar hänsyn till sociala och miljömässiga frågor i sina rankinglistor1 kommer även CSR-
instrumenten avgränsas till att endast mäta de sociala och miljömässiga aspekterna i företags 
CSR-arbete. För att ge läsaren förståelse för de sju CSR-instrumenten samt deras relevans 
som mätinstrument, ges i detta avsnitt beskrivningar av dessa. 
 
Agenda 2030 
Världens stats- och regeringschefer tog sig år 2015 an överenskommelsen Agenda 2030 
(Regeringskansliet, 2016). Överenskommelsen består av 17 globala mål inom området 
hållbar utveckling (se bild 1) vilka ska vara uppnådda år 2030. Syftet med agendan är att 
utrota fattigdom och hunger, minska ojämlikhet och orättvisor, skydda mänskliga rättigheter 
samt skydda planeten och dess resurser. Att ta fram Agenda 2030 och skapa en handlingsplan 
för FN:s globala mål, där näringslivet spelar en viktig roll, är ett exempel på hur politiken 
försöker driva på hållbarhetsfrågor (Borglund, De Geer & Sweet, 2017). Sverige har en 
vision om att vara ledande i genomförandet av denna agenda och har därför tagit fram en 
handlingsplan som beskriver ett antal åtgärder på området hållbar utveckling 
                                                
1 Anställd hos SB Insight, telefonintervju den 8 mars 2019. 
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(Regeringskansliet, 2018). Sedan de globala målen lanserades har de haft ett stort genomslag 
bland nordiska och internationella bolag (Borglund, De Geer & Sweet, 2017) och arbetet med 
dessa mål har växt till att numera vara internationell praxis (Allen, Metternicht & Wiedmann, 
2018). I denna studie används detta mätinstrument för att undersöka att företag arbetar mot de 
globala målen, snarare än att de har en ambition att arbeta mot dem. Att företagen arbetar mot 
de globala målen kan kopplas ihop med beskrivningen av walk (Schons och Steinmeier, 
2016) där företag arbetar med CSR-frågor på en operationell nivå. Därmed kan den data som 
samlas in med hjälp att detta mätinstrument kopplas till operationellt arbete, vilket vidare 
innebär att CSR-instrumentet kan användas för att undersöka företags faktiska CSR-arbete. 
 

 
            Bild 1: De 17 globala målen. (UNDP, u.å.). 
 
Global Compact 
Det mest accepterade frivilliga CSR-initiativet inom redovisning är FN:s Global Compact, 
vidare benämnt Global Compact (Ayuso, Roca, Arevalo & Aravind, 2016) och är det CSR-
initiativ som är mest utbrett vad gäller antalet tillämpande företag (Ortas, Álvarez & Garayar, 
2015). Företag uppmuntras till att förklara sitt engagemang inom CSR-området och detta 
genom att tillämpa initiativ såsom Global Compact (Sartor, Orzes, Di Mauro, Ebrahimpour & 
Nassimbeni, 2016). Initiativet är frivilligt att tillämpa och syftar till att få företag att ta större 
samhällsansvar (Borglund, De Geer & Sweet, 2017). En anledning till att många företag 
tillämpar initiativet är för att förbättra deras anseende (Orzes et al., 2018 ). Global Compact 
uppmanar företag att anpassa sin verksamhet och sina strategier utifrån tio universella 
principer (se bild 2) om mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och korruption samt vidta 
åtgärder som främjar samhällsmålen (United Nations of Global Compact, u.å.). FN har 
möjlighet att ta bort företag från sin lista, över tillämpande företag, ifall de bryter mot 
reglerna eller inte redogör för hur deras förändringsarbete kring de tio principerna sett ut 
(Jutterström & Norberg, 2011). Detta innebär att företag inte kan påstå sig tillämpa initiativet 
utan att faktiskt ha genomfört samt presenterat ett förändringsarbete. Att företagen behöver 
ha genomfört ett förändringsarbete tyder på ett operationellt arbete vilket stämmer överens 
med Schons och Steinmeier (2016) beskrivning av walk. Detta innebär att mätinstrumentet 
kan användas för att undersöka att företag som tillämpar initiativet faktiskt arbetar med 
Global Compact. 
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Global	Compact	–	10	principer	
1	 Stödja	och	respektera	internationella	

mänskliga	rättigheter	inom	sfären	för	
företagens	inflytande.	

6	 Avskaffa	diskriminering	vad	gäller	
rekrytering	och	arbetsuppgifter.	

2	 Försäkra	att	deras	egna	företag	inte	är	
inblandade	i	kränkningar	av	mänskliga	
rättigheter.	

7	 Stödja	försiktighetsprincipen	vad	gäller	
miljörisker.	

3	 Upprätthålla	föreningsfrihet	och	erkänna	
rätten	till	kollektiva	förhandlingar	

8	 Ta	initiativ	för	att	stärka	ett	större	
miljömedvetande.	

4	 Eliminera	alla	former	av	tvångsarbete.	 9	 Uppmuntra	utvecklandet	av	miljövänlig	
teknik.	

5	 Avskaffa	barnarbete.	 10	 Motarbeta	alla	former	av	korruption,	
inklusive	utpressning	och	bestickning.	

Bild 2: Global Compact - 10 principer. Egen bearbetning från Global Compact Network Sweden (u.å.). 
 
GRI 
Ett av de instrument som introducerats och etablerats hos företag är de riktlinjer som 
organisationen Global Reporting Initiative, vidare benämnt GRI, tagit fram för 
hållbarhetsredovisning (Zinenko, Rovira & Montiel, 2015). Organisationen utvecklar globala 
riktlinjer som företag frivilligt kan använda sig av i sin hållbarhetsredovisning (GRI, 2016). 
GRI är de mest använda riktlinjerna och den ledande standarden för hållbarhetsredovisning 
både i Sverige och internationellt (Borglund, De Geer & Sweet, 2017). Genom att rapportera 
enligt GRI kan företag få stöd i sitt CSR-arbete vad gäller att skydda miljön och förbättra 
samhället (GRI, u.å.a). Detta kan i sin tur generera både ekonomiska fördelar och ett 
förbättrat anseende. Genom att företag med hjälp av GRI:s riktlinjer öppet rapporterar kring 
hur de påverkar den hållbara utvecklingen, ges företagets intressenter möjlighet att fatta 
välgrundade beslut som inte endast grundar sig i det ekonomiska (Frostenson & Helin, 2018). 
Då detta mätinstrumentet i denna studie används för att undersöka ifall företag använder 
GRI:s riktlinjer, snarare än ifall de planerar att använda riktlinjerna, kan instrumentet 
användas för att undersöka vad företagen faktiskt arbetar med. 
 
GRI utvecklar sina riktlinjer över tid utifrån de behov som finns och de förändringar som sker 
i samhället (Borglund, De Geer & Sweet, 2017). Deras senaste riktlinjer som introducerades 
år 2016 kallas Sustainability Reporting Standards, vilka brukas förkortas till GRI Standards, 
och vägleder företag i hur de kan rapportera kring ekonomiska, miljömässiga och sociala 
frågor (GRI, 2016). Samtliga företag som redovisar enligt GRI:s riktlinjer måste redovisa 
enligt GRI Standards i rapporter publicerade från och med 1 juli 2018 (GRI, u.å.b). Företag 
har under en övergångsperiod haft möjlighet att välja mellan att redovisa enligt GRI 
Standards eller dess föregångare G4 (Borglund, De Geer & Sweet, 2017). Trots att det inte 
finns något lagkrav på att använda GRI Standards har instrumentet kommit att bli nästintill 
dominerande inom hållbarhetsredovisning (Frostenson & Helin, 2018). 
 
Kvantitativa mål 
Indikatorer är variabler som kvantifierar, mäter och kommunicerar relevant information och 
synliggör intressanta fenomen för ledningen (Perotto, Canziani, Marchesi & Butelli 2008). 
Genom att använda sig av indikatorer och sätta mål kopplade till dessa, kan företag följa upp 
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sitt arbete samt utvärdera huruvida målen uppnås eller ej. Borglund, De Geer och Sweet 
(2017) beskriver hur indikatorer kan användas för att visa hur företaget presterar i sitt CSR-
arbete. Det är viktigt att indikatorerna är kopplade till företagets verksamhet och vision då de 
ska användas för att styra företagets arbete i rätt riktning (Rodrigue, Magnan & Boulianne, 
2013). Kvantitativa indikatorer är den vanligaste formen av indikatorer och anses vara 
fördelaktiga då de ger jämförbara siffror som kan ställas i relation mot dels det uppsatta målet 
men även gentemot tidigare år (Perotto et al., 2008). Till kvantitativa indikatorer kan med 
fördel kvantitativa mål utformas. Genom att utforma specifika mål som är mätbara och 
tidsbestämda kan företags arbete bli mer effektivt och de har större möjlighet att uppnå de 
uppsatta målen (Chih & Zwikael, 2015). Även om mål ofta är associerade med framtid kan 
det här mätinstrumentet användas i denna studie för att undersöka det faktiska arbetet, detta 
då mätbara och tidsbestämda mål inte ger utrymme för företagen att säga sig ha uppfyllt 
något utan att faktiskt ha gjort det. Då företagens kvantitativa mål är kopplade till kvantitativa 
indikatorer kan de ställas i relation till hur de presterat tidigare år (Perotto et al., 2008), vilket 
innebär att företagen inte kan påstå sig ha nått ett mål utan att faktiskt ha gjort det. 
 
Riskhantering 
Att ha ett integrerat säkerhetsfokus i sitt CSR-arbete är enligt Manuel (2018) viktigt då 
olyckor, omotiverade anställda samt kriser till följd av exempelvis oetiskt handlande är 
kostsamt för företag. Det går i de flesta fall inte att eliminera riskerna då det inte går att ha 
fullständig kontroll på hela verksamheten och allt som händer (Borglund, De Geer & Sweet, 
2017). I och med framväxten av CSR har arbetet med säkerhet och riskhantering blivit en 
central del i företags beslutstagande och agerande snarare än att fungera som ett tillägg på det 
befintliga arbetet (Manuel, 2018). Det finns två olika sätt för företag att arbeta med 
riskhantering, antingen att bemöta kriser när de uppstår eller att arbeta för att förhindra 
förekomsten av dem (Hollnagel, 2013). Genom att arbeta förebyggande med riskhantering, 
istället för efterföljande, minskar företag risken att hamna efter sina konkurrenter samt 
reducerar resursanvändningen som krävs av att konstant “släcka bränder”. Företag som 
presenterar en riskhantering visar därför på en medvetenhet kring vilka risker som kan tänkas 
uppstå men även ett förebyggande arbete kring hur dessa ska hanteras. Detta innebär att även 
om riskerna är något som kan uppstå i framtiden har arbetet kring hur dessa ska hanteras 
redan gjorts, vilket gör att detta mätinstrument kan användas för att undersöka just företagens 
faktiska arbete. 
 
Certifieringar 
Ett sätt för företag att visa på sitt ansvarstagande är att certifiera sig enligt någon standard 
(Borglund, De Geer & Sweet, 2017). I samband med framväxten av CSR har det under de 
senaste åren vuxit fram många internationella standarder kring hållbarhet (Rimmel, Jonäll, 
Sabelfeld, Skoog, Arvidsson, Beusch & Hartmann, 2018) och antalet standarder och 
certifieringssystem med fokus på sociala och miljömässiga frågor har ökat (Borglund, De 
Geer & Sweet, 2017). Standardisering är en mekanism för samordning och används för att 
reglera med hjälp av exempelvis förordningar och certifieringsstandarder (Rimmel et al. 
2018). Syftet med standarder är att i ett företag skapa enhetliga och transparenta rutiner vilket 
kan ge en mer effektiv och resurssnål produktion samt underlätta vid upphandling då avtal 
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ska skrivas (SIS, u.å.a). Att vara certifierad från en oberoende part ger företaget både 
trovärdighet och anseende (SIS, u.å.b). Då företagen behöver uppfylla vissa krav för att bli 
certifierade av en oberoende part (SIS, u.å.a) kan de ej påstå sig vara certifierade utan att 
faktiskt vara det. Därmed kan detta mätinstrument i denna studie användas för att undersöka 
vilka certifieringar och krav som företagen faktiskt uppfyller. 
  
Internationella standardiseringsorganisationen, även kallat ISO, har 2000 internationella 
standarder världen över och har utvecklat standarder kopplat till hållbarhet med bakgrund i 
att det är ett komplext, kontroversiellt och diskuterat ämne (Rimmel et al., 2018). Kopplat till 
hållbarhet har ISO introducerat standarder som berör sociala, miljö- och kvalitetsmässiga 
frågor. Förutom ISO finns det många olika typer av certifieringar och märkningssystem 
(Borglund, De Geer & Sweet, 2017). Exempel på sådana är Krav inom livsmedelsbranschen 
som är en miljömärkning för ekologiska livsmedel och FSC inom skogsbranschen som verkar 
för miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens 
skogar. 
 
Uppförandekod 
Ett av de CSR-instrument som kommit att växa fram är Code of Conduct (Sartor et al., 2016), 
vilket på svenska betyder uppförandekod och är den översättning som kommer användas i 
denna studie. Uppförandekoden används hos företag för att etablera ett ansvarsfullt arbete 
(Erwin, 2011) och kan förklaras som en policy där företag beskriver sitt ansvar gentemot sina 
intressenter (Kaptein, 2004). En uppförandekod kan behandla allt ifrån arbetsförhållanden i 
företagets leverantörsled (Borglund, De Geer & Sweet, 2017) till att beskriva företagets CSR-
arbete och redogöra för vilket beteende som förväntas hos de anställda (Erwin, 2011).  Ett 
företag som ägnar resurser åt att utveckla en genomarbetad uppförandekod vilken 
överensstämmer med deras värderingar har möjlighet till större påverkan på det etiska 
agerandet inom sin egen organisation, än företag med en inte lika genomarbetad 
uppförandekod. Det innebär att en uppförandekod av hög kvalitet är mer effektiv när det 
kommer till att påverka sina anställda och etablera en ansvarstagande kultur inom företaget. 
Det är av lika stor vikt att hantera den interna etiken som den externa i form av socialt och 
miljömässigt ansvarstagande, brister i detta kan annars skada företagets anseende (Borglund, 
De Geer, & Hallvarsson, 2009). Genom att undersöka ifall företag har någon uppförandekod 
och inte ifall de arbetar med att ta fram en, kan detta mätinstrument användas för att 
undersöka företags faktiska arbete kring ansvar. Mätinstrumentet undersöker därmed att 
företagen faktiskt genomfört arbete med att ta fram uppförandekoder, vilket kan kopplas ihop 
med det operationella arbete som Schons och Steinmeier (2016) beskriver som walk.    
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3. Metod  
 

I detta kapitel redogörs för de metodologiska överväganden som gjort under studiens gång.  
Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens metodval samt den litteratursökning som 
genomförts. Därefter följer en beskrivning av studiens undersökningsdesign i form av urval 
av företag samt källor till empiri. Vidare ges en beskrivning av hur studiens empiri samlades 
in och bearbetades för att avslutningsvis redogöra för en kritisk reflektion kring studiens 
validitet och trovärdighet.  

 

3.1 Metodval 
För att besvara studiens frågeställning, huruvida det finns någon koppling mellan företags 
anseende och deras faktiska CSR-arbete, har en innehållsanalys gjorts. En anledning till 
varför denna metod använts är att en innehållsanalys ger en sammanfattad och bred 
beskrivning av ett fenomen (Elo & Kyngäs, 2008). Sekundärdata samlades in kring de valda 
CSR-instrumenten utifrån företags hållbarhetsredovisningar, årsredovisningar och i vissa fall 
webbplatser. Genom att koppla ihop denna sekundärdata med konstruerade kategorier 
genomfördes sedan kodning (Alvesson & Sköldberg, 2017). Vid kodning är det praktiskt 
taget omöjligt att undvika en viss grad av tolkning från kodarnas sida (Bryman & Bell, 2017). 
Men då denna studie ämnar undersöka att snarare än hur företag arbetar med respektive CSR-
instrument ansågs, av studiens författare, graden av tolkning vara liten. Därmed ansågs 
innehållsanalys fortfarande vara en lämplig metod att använda i denna studie. Det finns två 
tillvägagångssätt vid kodning där kategorier antingen konstrueras före eller efter genomgång 
av data (Stemler, 2001). När kategorierna konstrueras före genomgången av data skapas de 
med utgångspunkt i teori medan det andra tillvägagångssättet innebär att kategorierna skapas 
efter att materialet granskats. I denna studie var teorin utgångspunkt vid skapandet av 
kategorier, där kategorierna bestod av de sju valda CSR-instrumenten. Då Bryman och Bell 
(2017) beskriver kodningsschema som en central del i en innehållsanalys konstruerades ett 
kodningsschema för respektive CSR-instrument. Dessa användes för att kvantifiera data vid 
genomgång av företags hållbarhetsredovisningar, årsredovisningar och i vissa fall 
webbplatser.  
 
Vid genomförande av vetenskapliga undersökningar finns två ansatser kring teorins roll: 
deduktiv och induktiv ansats (Bryman & Bell, 2017). I den deduktiva ansatsen fungerar 
teorin som utgångspunkt för insamlingen av empiri, medan den induktiva ansatsen istället 
utgår ifrån den insamlade empirin för att vidare skapa teori. I denna studie tillämpades en 
abduktiv ansats vilket är ett tredje alternativ att se på forskning och som innefattar delar från 
både den deduktiva och induktiva ansatsen (Alvesson & Sköldberg, 2017). Den abduktiva 
ansatsen går att se som en kontinuerlig växelverkan mellan teori och empiri där ingen av 
dessa anses ha förtur (Jacobsen, 2017). Att CSR-litteraturens befintliga diskussion, kring 
huruvida företags anseende påverkas av företags faktiska CSR-arbete eller hur de 
kommunicerar, låg till grund för studiens syfte och frågeställning kan liknas med den 



 17 

deduktiva ansatsen. Utifrån denna diskussion identifierades en ovisshet kring ifall företags 
anseende påverkas av deras faktiska CSR-arbete. Då det i denna studie av författarna 
konstruerats egna mätinstrument för att samla in empiri har studien även inslag av den 
induktiva ansatsen. Inslag av både den deduktiva och induktiva ansatsen innebär att det är en 
abduktiv ansats som tillämpas. Då den abduktiva ansatsen tillåter korrigeringar under arbetets 
gång (Alvesson & Sköldberg, 2017) möjliggjordes även för författarna att korrigera 
referensramen allt eftersom. 

3.2 Litteratursökning 
Denna studie baseras på den befintliga diskussionen som finns inom CSR-litteraturen kring 
huruvida det är företags faktiska CSR-arbete (Brammer & Pavelin, 2004; Fatma, Rahman & 
Khan, 2015; Hsu, 2012; Siltaoja, 2006) eller hur de kommunicerar (Borglund, De Geer & 
Sweet, 2017; Du, Bhattacharya & Sen, 2010; Morsing, Christensen & Thyssen, 2013) som 
påverkar deras anseende. För att skapa förståelse för existerande forskning inom det berörda 
området, identifiera ett teoretiskt gap samt hitta relevanta teorier har flertalet vetenskapliga 
artiklar och böcker lästs. Den litteratur som använts är inhämtad via sökningar i ekonomiska 
databaser vid universitetsbiblioteket i Örebro, men även via databasen Google Scholar. Valet 
att använda universitetets databaser grundade sig i att de var lättillgängliga, men även att 
sökval kunde sorteras utifrån artiklar som var “vetenskapligt granskade”. Detta ökade 
artiklarnas tillförlitlighet. Enligt Bryman och Bell (2017) är det viktigt med genomtänkta 
formuleringar av sökord för att hitta relevanta och användbara artiklar. Med bakgrund i detta 
användes sökord som bland annat: Corporate reputation, reputation definition, Corporate 
social responsibility, CSR guidelines och effects of CSR. Efter att ha identifierat relevanta 
artiklar inom området kompletterades dessa genom att gå igenom artiklarnas referenser. Detta 
för att vidare identifiera ytterligare litteratur med relevans till denna studie. 
 
För att försäkra att det var den mest aktuella forskningen inom området som användes, togs 
hänsyn till de vetenskapliga artiklarnas publiceringsår. En viktig utgångspunkt var därför att 
främst använda artiklar publicerade i närtid alternativt efter år 2010. Ett fåtal artiklar är dock 
publicerade tidigare än år 2010 och i dessa fall gjordes en bedömning huruvida de, trots sitt 
tidiga publiceringsår, är relevanta eller ej. Då Bryman och Bell (2017) menar att artiklar som 
citerats av andra visar på relevans togs hänsyn till huruvida dessa berörda artiklar återkom i 
nyligen publicerade vetenskapliga artiklar eller ej. I de fall där artiklarna återkom togs beslut 
att forskningen, trots sina tidiga publiceringsår, fortfarande är aktuell och därmed relevant att 
använda i denna studie. Exempel på artiklar som är publicerade före år 2010, men som är 
återkommande i artiklar publicerade på senare år, är Fombrun (1996) och Chatman (1989). 
 
Vid insamlingen av information kring SB Insight som organisation och deras olika 
rankinglistor har SB Insights webbplats använts. För att få en ökad förståelse kring hur SB 
Insight samlar in samt hanterar sin data har även en kortare telefonintervju gjorts med en av 
deras anställda. Denna intervju gav förståelse kring de olika versionerna av rapporten och gav 
författarna stöd i valet kring ifall B2B eller B2C skulle studeras. Då både informationen från 
webbplatsen och intervjun härrör sig från SB Insight fanns en risk för subjektivitet vid hur de 
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beskrev sig själva och sina undersökningar. Detta ansågs dock inte påverka studiens 
trovärdighet då informationen endast användes vid just beskrivning av företaget samt de olika 
undersökningarna, med syfte att ge läsaren förståelse kring dessa.  

3.3 Urval 
För att besvara frågeställningen huruvida det finns någon koppling mellan företags anseende 
och deras faktiska CSR-arbete har SB Insights B2B-rapport från år 2018 valts som 
utgångspunkt i urvalet av företag. Valet att använda B2B- snarare än B2C-rapporten 
baserades till stor del i skillnaden på respondenter i de olika undersökningarna. I B2B-
rapporten består respondenterna utav beslutsfattare medan det i B2C är konsumenter (SB 
Insight, u.å.). Att B2B-rapporten valdes baserades på att respondenterna i denna 
undersökning är mer bekanta med instrument såsom certifieringar och GRI-rapportering, till 
skillnad från konsumenter där kunskapen fortfarande är låg2. SB Insight har vid insamlingen 
av data som ligger till grund för SBI genomfört telefonintervjuer med studiens respondenter 
(SBI, 2018). Respondenterna i B2B-rapporten har fått utvärdera ett antal slumpvis utvalda 
varumärken utifrån deras uppfattning kring dessa. Företags placering på denna ranking 
baseras därmed på hur deras varumärke uppfattas (SB Insight, u.å.), vilket är synonymt med 
hur Barnett, Jermier och Lafferty (2006) definierar anseende som observatörens 
sammanlagda uppfattning av företaget. Att dessa är synonyma med varandra möjliggjorde ett 
urval av företag med olika grad av anseende utifrån SB Insights B2B-rapport. Något som kan 
ha haft påverkan på företagens placeringar i SBI är den undersökningsmetod som SB Insight 
använde vid insamling av respondenternas uppfattningar kring de olika varumärkena. Då 
varje respondent fick utvärdera slumpvis utvalda varumärken kan det tänkas att resultatet 
hade kunnat bli annorlunda ifall de tilldelats andra varumärken att utvärdera. Detta då samma 
varumärke kanske framstår som mer hållbart i ett visst urval med varumärken medan det 
kanske framstår som mindre hållbart i ett annat. SB Insight har dock sett till så att varje 
varumärke utvärderas ett visst antal gånger3 vilket författarna i föreliggande studie ansåg 
gjorde att resultatet i SBI trots allt var relevant och trovärdigt att utgå ifrån. I syfte att besvara 
frågeställningen har därför företag i toppen av rankingen valts ut för att representera företag 
med starkt anseende och företag i botten av rankingen för att representera de med svagt 
anseende. 
 
För att ge en bredd på undersökningen samt öka studiens trovärdighet eftersträvades ett 
representativt urval. Definitionen av ett representativt urval är att det på ett adekvat sätt 
speglar populationen (Bryman & Bell, 2017). Motsatsen till ett representativt urval är ett 
skevt urval som inte representerar populationen. De vanligaste orsakerna till ett skevt urval är 
den mänskliga faktorn vid val av respondenter, vilka kriterier som används vid urvalet samt 
omfattningen av urvalsramen. Genom att vid urvalet av företag utgå från den fullständiga 
rangordning SB Insight presenterar har den mänskliga faktorn undvikits och därmed minskat 
risken för skevhet. För att urvalet av företag skulle ge en representativ bild av rankingen 
undersöktes så många företag som möjligt utifrån den tid som följde av kursens längd. Detta 
                                                
2 Anställd hos SB Insight, telefonintervju den 8 mars 2019. 
3 Anställd hos SB Insight, telefonintervju den 8 mars 2019. 
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resulterade i att 30 företag valdes ut, varav 15 företag med högst placering och 15 företag 
med lägst placering. Genom att ha hanterat de vanligaste orsakerna till ett skevt urval blir 
urvalet mer representativt och ger därmed en mer adekvat spegling av populationen (Bryman 
& Bell, 2017). 

3.4 Val av källor till empiri 

Den empiri som ligger till grund för analysen har i första hand samlats in via 
hållbarhetsredovisningar och i andra hand via årsredovisningar. I de fall där årsredovisningen 
användes för insamling av empiri saknade företaget en separat hållbarhetsredovisning. En del 
företag har valt att integrera sin hållbarhetsredovisning i årsredovisningen och i dessa fall har 
empiri endast samlats in från den del av rapporten som behandlar hållbarhetsområdet. Valet 
att samla in empiri från hållbarhets- och årsredovisningar grundar sig i ett antagande om att 
företag i dessa publicerar vilka CSR-instrument de använder i sitt arbete. Alternativet att 
genomföra intervjuer vid insamling av empiri diskuterades men beslut att använda 
redovisningarna togs då detta möjliggjorde att fler företag kunde studeras i och med att 
redovisningarna finns offentligt publicerade. Möjligheten att studera ett större antal företag 
ansågs viktigt för att skapa trovärdighet i studiens resultat, angående den eventuella 
kopplingen mellan företags anseende och deras faktiska CSR-arbete. Beslutet att inte 
genomföra intervjuer grundades i att det skulle bli för tidskrävande att intervjua lika många 
företag som annars kunde hinnas med genom att studera redovisningar. Intervjuer hade 
möjligtvis kunnat ge mer detaljerad information kring företags CSR-arbete och vilka 
instrument de arbetar med, här gjordes dock ett antagande att företag ej undanhåller denna 
typ av information utan att de redovisar vad de faktiskt arbetar med. Antagandet gjordes med 
utgångspunkt i hur Frankendal (2001) beskriver att företag väljer att synliggöra sitt CSR-
arbete för att skapa konkurrensfördelar samt stärka sitt anseende. Utifrån detta antagande 
ansågs därför informationen som presenteras i företagens redovisningar och på deras 
webbplatser motsvara deras faktiska CSR-arbete, vilket innebar att dessa informationskällor 
ansågs lämpliga att använda i denna studie. 
 
En del företag saknar en separat hållbarhetsredovisning och har inte heller med någon 
information kopplat till hållbarhet i sin årsredovisning. I dessa fall har istället företagens 
webbplatser använts för att samla in empiri. Detta har gjorts för att undvika bortfall och öka 
studiens trovärdighet, baserat på hur Bryman och Bell (2017) menar att bortfall påverkar hur 
representativt urvalet är. Att använda webbplatsen som informationskälla vid avsaknaden av 
hållbarhetsfrågor i redovisningarna grundar sig i ett antagande att företag som arbetar med 
CSR-frågor, men som inte publicerar detta i redovisningarna, istället publicerar detta på sin 
webbplats. I de fall där företag saknar information kopplat till hållbarhet i både 
redovisningarna och webbplatsen har ett antagande gjorts att de saknar arbete inom CSR-
området. Även detta med utgångspunkt i hur Frankendal (2001) menar att företag vill 
synliggöra sitt CSR-arbete. 
 
De olika redovisningarna har i första hand hämtats från respektive företags webbplats och i 
andra hand från databasen Business retriever. Valet hamnade på redovisningar publicerade år 
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2018 då SB Insight publicerade sin senaste B2B-rapport i slutet av samma år och det är denna 
rapport som används för att avgöra företags grad av anseende. Då studien baseras på SB 
Insights senaste publicerade B2B-rapport kan det tänkas lämpligt att även studera de senaste 
publicerade redovisningarna. Detta ansågs däremot inte lämpligt i denna studie. Att välja de 
senaste publicerade redovisningarna skulle innebära en stor spridning då en del företag hunnit 
publicera sina rapporter för räkenskapsåret 2018 medan andra företags senaste redovisningar 
behandlar räkenskapsåret 2017. Ytterligare en anledning till att de senaste publicerade 
redovisningarna inte ansågs lämpliga var då arbetet som beskrivs i dessa kan ha skett efter att 
respondenterna i SBI svarat på undersökningen och att det därmed inte haft någon påverkan 
på deras uppfattningar. Hos ett av företagen har dock den senast publicerade 
årsredovisningen använts då det företaget endast publicerar sin redovisning var tredje år. 
Detta ansågs därför lämpligt då redovisningen publicerades innan år 2017 och att arbetet som 
beskrivs därmed kunnat ha påverkan på respondenternas uppfattning. 

3.5 Tillvägagångssätt 
I denna studie har en innehållsanalys gjorts av företags hållbarhets- och årsredovisningar 
publicerade år 2018 samt ett fåtal webbplatser. Innehållsanalysen är enligt Bryman och Bell 
(2017) en metod där dokument analyseras på ett systematiskt och replikerbart sätt genom att 
kvantifiera innehållet utifrån kategorier som utformats i förväg. Då enskilda ord saknar 
betydelse utan sin kontext (Milne & Adler, 1999) identifierades meningar snarare än ord. 
Meningarna kodades därför utifrån de sju CSR-instrument som valts med utgångspunkt i 
teorin och som presenterats i referensramen: Agenda 2030, Global Compact, GRI, 
kvantitativa mål, riskhantering, certifieringar samt uppförandekod. Efter att empiri samlades 
in sammanställdes detta i tabeller vilket vidare låg till grund för studiens analys. 

3.5.1 Insamling av empiri 
I denna studie har insamlingen av empiri skett med hjälp av kodningsscheman, men då det 
inte i någon högre grad finns forskning kring studiens område saknas beprövade 
kodningsscheman som kan användas. Därför har inspiration hämtats från forskning inom 
andra områden vid framställning av studiens kodningsschema. Då Wong och Gardner (2005) 
har genomfört en innehållsanalys av redovisningar där de kodat meningar snarare än ord, 
ansågs deras kodningsschema som lämpligt att använda som utgångspunkt i denna studie. 
Ytterligare en anledning till att deras kodningsschema utgjorde grunden för insamling av 
empiri var att det använts och modifierats av bland annat Schneider och Samkin (2008), som 
även de gjort en innehållsanalys av redovisningar. Då det kodningsschema Wong och 
Gardner (2005) presenterar baseras på att identifiera och kvantifiera meningar kopplade till 
intellektuellt kapital har det modifierats för att passa till identifiering och kvantifiering av 
arbetet med olika CSR-instrument. Med hjälp av respektive CSR-instruments 
kodningsschema möjliggjordes vidare en poängsättning på hur de olika företagen arbetar med 
dessa. 
 
Som ett första steg inleds Wong och Gardners (2005) modell med en identifiering av ifall en 
mening behandlar det berörda ämnet eller ej, vilket låg till grund för att samtliga 
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kodningsscheman i denna studie inleds med huruvida instrumentet förekommer eller ej. Ifall 
CSR-instrumentet behandlas i texten har företagen erhållit ett poäng medan noll poäng gavs 
till företag där instrumentet ej förekom alls, då detta tolkades som att instrumentet ej ingår i 
företagets CSR-arbete. Då studien inte fokuserar på själva kommunikationen utan snarare på 
det faktiska CSR-arbetet ansågs det ej relevant att ta hänsyn till antal gånger respektive 
instrument förekom i redovisningarna utan fokus lades på huruvida de fanns med eller ej. 
Antalet steg varierade beroende på vilket CSR-instrument som studerades, därför beskrivs 
resterande steg nedan under respektive kodningsschema. 
 
I syfte att säkerställa kvaliteten på CSR-instrumentens kodningsscheman genomfördes en 
pilotstudie (Bryman & Bell, 2017). Pilotstudien genomfördes på ett urval av sex företag, tre i 
botten av SBI och tre i toppen, för att upptäcka eventuella svårigheter och kunna konstruera 
en ny version av kodningsschemat. I pilotstudien blev det tydligt att de flesta CSR-
instrumentens kodningsschema fungerade felfritt och var användbara vid insamling av 
empiri. Däremot visade det sig att vissa av dem innehöll brister och inte var fullt användbara. 
Ett exempel på problem som uppstod var kopplat till kvantitativa mål där det uppstod 
svårigheter kopplat till att företagen har väldigt olika mål. Efter pilotstudien justerades därför 
kodningsschemat genom att lägga till ett steg för att särskilja vilket område företagens mål 
behandlade. Därefter genomfördes en ny pilotstudie med de berörda CSR-instrumentens 
kodningsscheman för att på nytt upptäcka eventuella svårigheter. Denna process mynnade ut i 
de kodningsscheman som presenteras nedan (se figur 1–7). 
 

Figur 1: Agenda 2030 
Företagen tilldelades två poäng om de valt ut ett eller flera 
globala mål som de kopplat till sin verksamhet. De företag som 
endast nämnde att de arbetar mot de globala målen utan att ha 
valt ut några mål, tilldelades ett poäng. 
 
 
 

 
Figur 2: Global Compact  
Företagen kunde få maximalt ett poäng då Global Compact 
består utav tio universella principer som företaget kan anpassa 
sin verksamhet utifrån (United Nations of Global Compact, 
u.å.) och det därmed kan antas att företagen antingen följer 
samtliga av dessa eller ej. 
 
 
Figur 3: GRI  
Företag som följer GRI:s riktlinjer G4 tilldelades ett poäng 
medan företag som redovisar enligt GRI Standards istället fick 
två poäng. GRI Standards gav högre poäng då dessa riktlinjer 
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är de senaste (GRI, 2016) och inte var ett krav när 
redovisningarna publicerades. Detta anses, av författarna, 
indikera att de företag som redovisar enligt dessa riktlinjer 
ligger i framkant i jämförelse med övriga företag. 
 
 
Figur 4: Kvantitativa mål 
Företag med mål inom ett av dessa områden tilldelades ett 
poäng medan företag med mål inom bägge områdena 
tilldelades två poäng. De mål som givit poäng är de som är 
mätbara och tidsbundna. Mätbara mål som var tidsbundna 
fram till år 2016 valdes bort då rapporterna avsåg år 2017 och 
det endast var de mål för verksamhetsår 2017 och framåt som 
ansågs aktuella. 
 
Figur 5: Riskhantering 
Företag vars CSR-arbete innefattar riskhantering tilldelades ett 
poäng. Ingen hänsyn togs till hur många risker företagen 
identifierat eller vilka CSR-områden riskerna berörde. Poäng 
gavs därmed till de företag som identifierat en eller flera 
sociala och/eller miljömässiga risker. 
 
 
Figur 6: Certifieringar 
Företagen tilldelades ett poäng per kategori som deras 
certifieringar ingår i, maxpoäng kunde därmed bli fyra. Poäng 
har inte tilldelats de företag som exempelvis köper in 
certifierade produkter. Vid koncern, t.ex. Stena Recycling, står 
det i rapporten “stora delar av verksamheten är certifierade” 
(Stena Recycling, 2018), här kontrollerar vi via Stena 
Recyclings hemsida att just de är certifierade. 
 
 
Figur 7: Uppförandekod 
Företag med antingen en intern eller extern uppförandekod 
tilldelades ett poäng. De företag som hade både en intern och 
en extern uppförandekod tilldelades istället två poäng. Företag 
har fått poäng när de uttrycker att de har en uppförandekod. 
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3.5.2 Bearbetning av empiri 

Genom att koda företags arbete kring de utvalda CSR-instrumenten ökar graden av reliabilitet 
och möjligheten att flera mätningar ger samma resultat oavsett vem som genomför studien 
(Olsson & Sörensen, 2011). Alvehus (2013) menar att det inte går att ha full reliabilitet då 
forskaren är en aktiv del i processens olika steg och att det därmed är svårt att tänka sig att 
olika forskare ska komma fram till samma resultat. Även om det inte kan uppnås fullt ut har 
det i denna studie genomförts ett antal åtgärder för att öka studiens reliabilitet. För att 
förstärka studiens interna reliabilitet kodades den första rapporten gemensamt av båda 
författarna (Bryman & Bell, 2017) då det annars fanns risk att de olika författarna gjorde 
olika bedömningar (Olsson & Sörensen, 2011). De olika företagens redovisningar 
bearbetades noggrant och flera gånger för att skapa förståelse för texten och söka efter 
meningar kopplade till de valda CSR-instrumenten (Antonsson, Korjonen & Rosengren, 
2012). Efter att noggrant ha bearbetat redovisningarna användes ett antal sökord kopplade till 
de olika instrumenten för att säkerställa att ingen relevant information missats. Exempelvis 
valdes sökord som “standard” och “certi” för att säkerställa att ingen certifiering missats i 
texten. Genom att använda förkortningar av ord så som “certi” gavs sökresultat på flera 
böjningar av ordet, vilket minskade risken att viktig information missades.  
 
Efter att samtliga redovisningar och webbplatser bearbetats genomfördes stickprov på fyra 
slumpmässigt utvalda företag. Detta gjordes gemensamt av båda författarna med syfte att 
säkerställa att författarnas bedömningar varit enhetliga. När empiri samlats in med hjälp av 
respektive CSR-instruments kodningsschema sammanställdes denna i tabeller för respektive 
CSR-instrument. Detta för att ge en djupare förståelse för eventuella likheter och skillnader 
mellan företagens arbete med de olika CSR-instrumenten. Då CSR-instrumentens 
kodningsscheman består utav olika antal steg konverterades poängen till andelar, vilket 
vidare omvandlades till procent. Den procentsats som företag tilldelades översattes vidare till 
en ny poängsättning, för att kunna möjliggöra en rättvis jämförelse mellan CSR-
instrumenten, trots att de har olika antal steg i kodningsschemat. Exempelvis gavs företag 
som hade certifieringar inom två av fyra områden inledningsvis två poäng. Detta motsvarade 
andelen 2 av 4 vilket omvandlades till 50 procent och genererade 5 poäng. Efter att samtliga 
företag tilldelats poäng inom respektive CSR-instrument utformades en sammanställning, se 
“Bilaga 1”.  I sammanställningen presenteras hur många poäng varje företag fick gällande 
respektive CSR-instrument. I denna tabell presenteras även en summering av varje företags 
totala poäng, för att ge en tydlig överblick kring företagens resultat och om poängen skiljer 
sig åt mellan företagen. 

3.6 Kritisk reflektion 
Sörensen och Olsson (2011) beskriver vikten av att ha en hög validitet vilket innebär att 
studien mäter det den syftar till att mäta. Då denna studie syftar till att beskriva huruvida det 
finns någon koppling mellan företags anseende och deras faktiska CSR-arbete kan det 
diskuteras huruvida valet att använda CSR-instrument för att beskriva företagets faktiska 
CSR-arbete är optimalt eller ej. Genom att enbart studera ett antal CSR-instrument kan det bli 
svårt att dra slutsatser gällande företagens totala CSR-arbete, vilket därmed kan ifrågasätta 
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studiens validitet. Med bakgrund i att det inte, i någon högre grad, finns forskning kring ifall 
anseende har en koppling till det faktiska CSR-arbetet har dock en avgränsning gjorts till att 
studera användningen av specifika CSR-instrument. Då dessa instrument har sin 
utgångspunkt i litteraturen visar det att dessa är relevanta inom CSR-området. Att det vid 
insamlingen av empiri gick att identifiera huruvida dessa nämns eller ej kan det även 
konstateras att den valda metoden stämmer överens med Sörensen och Olssons (2011) 
beskrivning av validitet.  
 
En annan aspekt i metoden som kan diskuteras är valet att studera redovisningar och 
webbplatser vid insamling av empiri. Utöver det antagande som gjordes kring att företag ej 
undanhåller information kring deras arbete med CSR-instrument, vilket låg till grund för att 
välja bort intervjuer, kan det diskuteras huruvida företagen faktiskt arbetar med det som de 
synliggör. Då redovisningar och webbplatser är kommunikationskanaler finns en risk för 
greenwashing där företag, med hjälp av marknadsföring, kan skapa en positiv uppfattning av 
deras verksamhet utan att det speglar det faktiska arbetet (Borglund, De Geer & Sweet, 
2017). Denna risk diskuterades mellan författarna men ett beslut togs att det ändå var en 
relevant källa för insamling av empiri. Detta då flera av de valda CSR-instrumenten kräver ett 
faktiskt arbete för att företag ska kunna kommunicera det. Ett exempel är certifieringar där 
företaget behöver uppfylla vissa krav för att bli certifierade (SIS, u.å.a). Detta innebär att 
företag ej kan påstå att de har någon certifiering utan att faktiskt vara certifierade.  
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras den empiri som samlats in kring de sju valda CSR-instrumenten 
och de 30 undersökta företagen från SB Insights B2B-rapport. Inledningsvis ges en översikt 
kring användningen av CSR-instrument hos företag med starkt respektive svagt anseende. 
Efter detta presenteras användningen av varje enskilt CSR-instrument hos de undersökta 
företagen enligt en likadan struktur som dessa instrument presenterades i analysmodellen. 

 

4.1 Översikt 
Företag	 Agenda	

2030	
Global	
Compact	

GRI	 Kvant.	
mål	

Risk-
hantering	

Certi-
fieringar	

Uppf.	
kod	

Tot.	
poäng	

Stena	Recycling	 x	 x	 x	 	 x	 x	 x	 52,5	
Stora	Enso	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 60	
Lantmännen	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 60	
SCA	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 70	
Tetra	Pak	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 65	
Volvo	Trucks	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 62,5	
Vattenfall	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 65	
Telia	C	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 55	
Ragn-Sells	 	 	 x	 	 x	 x	 x	 35	
Arla	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 60	
BillerudKorsnäs	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 70	
Swedbank	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 62,5	
Atea	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 62,5	
Länsförsäkringar	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 50	
Eon	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 65	

	
Kungsleden	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x	 42,5	
IFS	 	 x	 	 	 x	 	 x	 30	
Serneke	 	 x	 	 x	 x	 x	 x	 45	
Fabege	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 47,5	
Tele2	 	 	 x	 	 x	 	 x	 30	
Agility	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 42,5	
Tieto	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 60	
Kopparbergs	 	 	 	 x	 	 x	 x	 17,5	
Movestic	 	 	 	 x	 x	 	 x	 25	
Kuehne	+	Nagel	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x	 55	
Danica	 x	 x	 	 x	 x	 	 x	 50	
Arcona	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x	 57,5	
Atrium	Ljungberg	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 52,5	
Wihlborgs	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 60	
Tre	(3)	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	 52,5	

Tabell 1: Översikt 
 
Användningen av CSR-instrument, vilken visas i Tabell 1, skiljer sig åt mellan företag i 
toppen och botten av SBI. Av de 15 företag som placerar sig i toppen av SBI är det 5 företag 
som saknar ett eller flera instrument. Bland de 15 företag som placerar sig i botten av SBI är 
det istället 14 företag som ej arbetar med ett eller flera CSR-instrument. I Tabell 1 går det 
även att se tydliga skillnader mellan toppen och botten då det endast är 7 “gråa rutor” bland 
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företagen i toppen medan det är 27 “gråa rutor” bland företagen i botten. Förutom att den 
totala användningen av CSR-instrument skiljer sig åt mellan företag i toppen och botten av 
SBI, går det även att se hur användningen av specifika instrument kan skilja sig åt. 
Användningen av CSR-instrument så som uppförandekod är väldigt snarlik mellan toppen 
och botten medan det i exempelvis Agenda 2030 går att urskilja en mycket högre användning 
i toppen av SBI. 
 
I Bilaga 1 går det att se hur det företag med högst totalpoäng befinner sig i toppen av SBI och 
företaget med lägst totalpoäng befinner sig i botten av SBI. Det syns även hur företagen i 
toppen av SBI generellt sett har en högre totalpoäng än företagen i botten. Det finns dock 
undantag där företag som placerar sig i toppen av SBI tilldelats låga totalpoäng och företag i 
botten av SBI tilldelats höga totalpoäng. Ett exempel på detta är Ragn-Sells som befinner sig 
i toppen av SBI och som tilldelats 35 poäng, vilket är relativt lågt i jämförelse med övriga 
företag i toppen av listan. Deras totala poäng är dessutom lägre än den poäng som flera 
företag i botten av SBI tilldelats. Ett motsvarande exempel från företagen i botten av SBI är 
Wihlborgs, på placering 100, som tilldelats 60 poäng vilket är mer i enlighet med företagen i 
toppen än de i botten.  

4.2 Agenda 2030 

  
Diagram 1: Agenda 2030  Diagram 2: Mål kopplade till verksamheten 
 
I Diagram 1 går det att se hur 14 av de företag som placerar sig i toppen av SBI arbetar med 
Agenda 2030. Av de företag som placerar sig långt ned på SBI är det endast sju företag som 
valt att arbeta med Agenda 2030. Det innebär att det är betydligt fler av de företag som 
placerar sig högt i SBI som arbetar mot detta CSR-instrument.  
 
I Diagram 2 presenteras vilka av de 17 globala mål som företagen arbetar mot i sin 
verksamhet. Här presenteras även fördelningen mellan de företag som placerar sig i toppen 
och botten av SBI. Inget av de 30 företag som undersökts har kopplat mål 1 till sin 
verksamhet, dessutom är det bara ett företag som arbetar mot mål 14. De två mål som flest 
företag genom sitt hållbarhetsarbete arbetar mot är mål 12 och 13. Kring dessa två mål går 
det även att urskilja att arbetet skiljer sig åt mellan företag i toppen och botten av SBI. Det är 
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betydligt fler företag från toppen av SBI som arbetar mot mål 12 och 13 jämfört med företag i 
botten. 
 
I den poängställning som presenteras i Bilaga 2 går det avläsa hur 14 av 15 företag som 
placerar sig högt upp på SBI tilldelats poäng. Tolv av dessa företag har valt ut mål som de 
arbetar mot och därmed erhållit 10 poäng. Endast två företag har tilldelats 5 poäng då de 
endast nämnt att de arbetar för att uppnå de globala målen men ej valt ut några att arbeta mot. 
Av de 15 företag som placerar sig i botten av SBI har sju företag tilldelats poäng, varav sex 
företag tilldelades 10 poäng och ett företag tilldelades 5 poäng. 

4.3 Global Compact 

  
Diagram 3: Global Compact 
 
I Diagram 3 går det att avläsa att totalt 24 av de 30 företag som undersökts arbetar utefter 
Global Compact. Majoriteten av dessa företag, 14 av 24, ingår i de företag som placerar sig i 
toppen av SBI medan resterande tio företag befinner sig i botten av SBI. Det är alltså endast 1 
av 15 företag i toppen av SBI som ej arbetar utefter Global Compact medan motsvarande i 
botten av SBI är 5 av 15 företag. 
  
Poängfördelningen, som presenteras i Bilaga 3, visar hur 10 av 15 företag i botten av SBI 
tilldelats 10 poäng till följd av arbete utefter Global Compact. Resterande fem företag saknar 
detta i sitt CSR-arbete och har därför tilldelats 0 poäng. I poängfördelningen visas även hur 
14 av 15 företag i toppen av SBI tilldelats 10 poäng. 
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4.4 GRI 

         
Diagram 4: GRI       Diagram 5: Variant av GRI 
 
I Diagram 4 går det att avläsa hur 24 av 30 företag redovisar enligt GRI i sin 
hållbarhetsredovisning. Dessa 24 företag utgörs av 15 företag som placerar sig i toppen av 
SBI, medan resterande 9 företag placerar sig i botten av SBI. Det innebär att samtliga 15 
företag i toppen av SBI tillämpar GRI som riktlinjer vid hållbarhetsredovisning och därmed 
tilldelats poäng. Detta går även att se i Bilaga 4, då samtliga företag i toppen av SBI tilldelats 
5 eller 10 poäng. I denna bilaga går det även att avläsa hur nio företag i botten av SBI 
redovisar enligt GRI och därmed tilldelats 5 respektive 10 poäng. 
 
I Diagram 5 går det att utläsa att totalt 16 av de 24 företag som tillämpar GRI använder sig av 
GRI Standards medan övriga 8 företag tillämpar ramverket G4. I diagrammet visas hur tio 
företag i toppen och sex företag i botten av SBI redovisar enligt GRI Standards och därmed 
tilldelats 10 poäng vardera. Det går även att utläsa att fem företag i toppen och tre företag i 
botten av SBI tillämpar ramverket G4 och därmed tilldelats 5 poäng vardera. 

4.5 Kvantitativa mål 

      
Diagram 6: Kvantitativa mål      Diagram 7: Områden 
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I Diagram 6 presenteras hur 26 av de 30 företag som undersökts har kvantitativa mål kopplat 
till sitt CSR-arbete. Dessa 26 företag är jämnt fördelade mellan toppen och botten av SBI där 
respektive del av rankinglistan har 13 av 15 företag som arbetar med kvantitativa mål.  
 
I Diagram 7 visas inom vilka områden dessa mål ingår. Här går att avläsa hur samtliga 13 
företag i toppen av SBI, som har kvantitativa mål, har mål kopplade till sociala frågor.  Av 
dessa företag har tolv företag även kvantitativa mål kopplade till miljöfrågor, vilket innebär 
att dessa företag tilldelats 10 poäng. Bland företagen i botten av SBI var det istället tio 
företag med kvantitativa mål kopplade till sociala frågor och elva företag med mål kopplat till 
miljö.  
 
Det går i Bilaga 5 att urskilja att det, bland företagen i botten av SBI, är fyra företag som 
endast har mål kopplat till antingen sociala eller miljömässiga frågor. Av dessa fyra företag är 
det två företag som endast har mål kopplade till miljöfrågor och två företag som endast har 
mål kopplade till sociala frågor. Dessa fyra företag har därför tilldelats 5 poäng medan 
resterande tio företag har kvantitativa mål kopplat till båda områdena och därmed tilldelats 10 
poäng.  

4.6 Riskhantering 

     
Diagram 8: Riskhantering 
 
Vad gäller riskhantering går det i Diagram 8 att avläsa hur 29 av 30 företag använder sig av 
riskhantering i sitt CSR-arbete. Det företag som inte arbetar med riskhantering placerar sig i 
botten av SBI. 
 
Poängfördelningen i Bilaga 6 visar hur samtliga företag som placerar sig i toppen av SBI 
tilldelats 10 poäng vardera då de arbetar med riskhantering. Av de 15 företag som placerar sig 
i botten av SBI har 14 företag tilldelats 10 poäng vardera, medan det sista företaget inte 
tilldelats något poäng då de ej arbetar med riskhantering. 
 

1
3
5
7
9

11
13
15

Toppen 15 Botten 15



 30 

4.7 Certifieringar 

  
Diagram 9: Certifieringar  Diagram 10: Typ av certifiering 
 
Antal företag som har certifieringar kopplat till CSR visas i Diagram 9. I detta diagram 
presenteras hur 12 av de 15 företag som placerar sig i toppen av SBI har någon certifiering 
kopplat till CSR medan motsvarande bland de 15 företag som placerar sig i botten av SBI är 
10. 
 
I Diagram 10 presenteras inom vilka områden i CSR företagen har certifieringar. Här går det 
att avläsa hur åtta företag från toppen av SBI har certifieringar kopplade till sociala frågor 
medan motsvarande i botten av SBI är två företag. Av de företag som har certifieringar 
kopplade till miljöområdet befinner sig tolv av dessa i toppen av SBI och endast sex företag i 
botten. Detta innebär att samtliga företag i toppen, som har certifieringar, har någon 
certifiering kopplat till området miljö. Inom kvalitet är det fyra av företagen i toppen och sex 
företag i botten av SBI som har certifieringar. Inom det sista området, med branschrelaterade 
standarder, är det åtta företag från toppen och endast två företag från botten av SBI som har 
certifieringar.  
 
Utifrån poängsättningen i Bilaga 7 går det att avläsa hur 5 av 30 företag har certifieringar 
inom alla fyra områden och därmed tilldelats 10 poäng. Av dessa är det endast ett av 
företagen som placerar sig i botten av SBI medan resterande fyra företag befinner sig i toppen 
av SBI. 
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4.8 Uppförandekod 

         
Diagram 11: Uppförandekod   Diagram 12: Typ av uppförandekod 
 
I Diagram 11 presenteras hur samtliga 30 företag som undersökts har en uppförandekod. 
Utifrån Diagram 12 går det att avläsa hur samtliga av de 15 företag som placerar sig i toppen 
av SBI har en intern uppförandekod och att 14 av dessa även har en extern uppförandekod. 
Av de 15 företag som placerar sig i botten av SBI är resultatet motsatt då samtliga 15 företag 
har en extern uppförandekod medan endast 14 företag har en intern uppförandekod. 
 
Poängfördelningen i Bilaga 8 visar hur samtliga 30 företag tilldelats poäng. De 28 företag 
som har både en intern och extern uppförandekod har tilldelats 10 poäng medan de två 
företag som endast har en av dessa uppförandekoder tilldelats 5 poäng. Dessa två företag är 
fördelade med ett företag som befinner sig i toppen av SBI och ett företag som befinner sig i 
botten av SBI.  
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5. Analys 
 

I följande kapitel analyseras empiri mot teori för att svara på ifall det kan finnas någon 
koppling mellan företags anseende och deras faktiska CSR-arbete. För att underlätta för 
läsaren används samma struktur kring CSR-instrumenten som använts i referensramen och 
empirin. 

 

5.1 Översikt 
Företag kan använda sig av olika CSR-instrument som stöd i sitt CSR-arbete (Cominetti & 
Seele, 2016) och antalet CSR-instrument har de senaste två decennierna blivit allt fler 
(Zinenko, Rovira & Montiel, 2015). Som nämnt i denna studies inledande kapitel kan 
företagens placering på SBI användas för att mäta deras grad av anseende. Utifrån den empiri 
som samlats in, kring användningen av olika CSR-instrument, kan konstateras att 
användningen av CSR-instrument skiljer sig åt mellan företag med olika grad av anseende. 
Frostenson (2011) menar att företag kan förstärka sitt anseende genom att arbeta med CSR, 
vilket kan kopplas till att det i denna studie syns att majoriteten av företagen med starkt 
anseende arbetar med fler CSR-instrument än de företagen med svagt anseende. Skillnad i 
företagens arbete med CSR-instrument syns även i poängfördelningen, där företagen med 
starkt anseende generellt sett har högre totalpoäng än de med svagt anseende. Då CSR-
instrument kan användas som stöd i CSR-arbetet (Cominetti & Seele, 2016) kan tänkas att 
företag med starkt anseende arbetar med CSR på en mer operationell nivå än företag med 
svagt anseende. Detta till följd av att de arbetar med fler CSR-instrument i sitt CSR-arbete. 
Att företagen med starkt anseende kan tänkas arbeta mer operationellt med CSR kan kopplas 
ihop med walk från walk the talk (Schons & Steinmeier, 2016) och indikerar att det finns en 
koppling mellan företags anseende och deras faktiska CSR-arbete. Däremot har den 
empiriska undersökningen visat att det är några få företag med svagt anseende som har 
tilldelats relativt höga totalpoäng och några få företag med starkt anseende som har relativt 
låga totalpoäng. Då dessa företag är få till antalet och majoriteten av företagen med höga 
totalpoäng placerar sig i toppen finns ändå en generell antydan till koppling mellan företags 
arbete med CSR-instrument och deras anseende. 
 
Då företagen med starkt anseende arbetar med fler CSR-instrument och tenderar att ägna sig 
mer åt walk (Schons & Steinmeier, 2016) än företag med svagt anseende kan det tänkas att de 
har ett mer integrerat och engagerat CSR-arbete. Detta stämmer överens med hur teorin 
beskriver att ett integrerat CSR-arbete inom organisationen är viktigt för att uppnå legitimitet 
(Brunton, Eweje & Taskin, 2017) och för att påverka anseendet (Siltaoja, 2006). Att det finns 
en indikation på att företag med starkt anseende har ett mer engagerat CSR-arbete kan även 
innebära att dessa företag har högre lönsamhet än företag med svagt anseende. Detta då 
företags engagemang i CSR-relaterade frågor påverkar lönsamheten (Orlitzky, Schmidt & 
Rynes, 2003; Orlitzky, Siegel & Waldman, 2011; Porter & Kramer, 2002; Tang, Hull & 
Rothenberg, 2012; Waddock & Graves, 1997).  Denna lönsamhet möjliggör vidare ett ökat 
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CSR-arbete (Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003; Waddock & Graves, 1997) som i sin tur kan 
öka lönsamheten ytterligare. 
 
Studiens insamlade empiri visar hur användningen av vissa CSR-instrument i princip inte 
skiljer sig åt mellan företag med starkt respektive svagt anseende, medan användningen av 
andra CSR-instrument istället skiljer sig åt tydligt. I de fall där användningen skiljer sig åt 
mellan företagen i toppen och botten ges en indikation på att företags anseende påverkas av 
just dessa CSR-instrument. Detta skulle kunna förklaras av hur Siltaoja (2006) beskriver att 
ett integrerat CSR-arbete leder till ett starkare anseende. Det går även i linje med hur 
Kittilaksanawong (2010) menar att ett framgångsrikt CSR-arbete skapas genom att integrera 
CSR-arbetet i verksamheten. Att användningen av CSR-instrument skiljer sig åt skulle 
därmed kunna innebära att företag med svagt anseende ej har dessa instrument integrerade i 
sitt CSR-arbete. Att företagen med svagt anseende inte verkar integrera instrumenten i 
samma grad som företagen med starkt anseende och därmed tenderar att ägna sig mindre åt 
walk (Schons & Steinmeier, 2016), skulle kunna förklaras av hur Cording et al. (2014) 
beskriver att företags förtroende försämras ifall de ej walk the talk. I de fall där användningen 
av samma typ av CSR-instrument inte skiljer sig åt mellan företag med olika grad av 
anseende, kan det istället vara en indikation på att företags anseende inte påverkas av just de 
instrumenten. Detta skulle kunna förklaras av att företagen, oavsett grad av anseende, har ett 
integrerat CSR-arbete kring dessa instrument. Det skulle, i motsats till hur Siltaoja (2006) 
menar att ett integrerat CSR-arbete påverkar anseendet, kunna innebära att arbete med dessa 
CSR-instrument inte nödvändigtvis har en påverkan på anseendet. 

5.2 Agenda 2030 
Näringslivet spelar en viktig roll i politikernas handlingsplan för Agenda 2030 (Borglund, De 
Geer & Sweet, 2017). Sverige har som vision att vara ledande i genomförandet av Agenda 
2030 och arbetet mot att uppnå de 17 globala målen (Regeringskansliet, 2018). Utifrån 
studiens insamlade empiri kan konstateras att 14 av 15 företag i toppen av SBI och 7 av 15 
företag i botten av SBI har tilldelats poäng till följd av att de arbetar med Agenda 2030. Att 
företag som involverar Agenda 2030 i sitt CSR-arbete tenderar att ha ett starkare anseende 
skulle kunna förklaras av hur Orlitzky, Siegel & Waldman (2011) menar att ett involverat 
CSR-arbete ökar företagets anseende. Att arbeta med Agenda 2030 går i linje med hur Porter 
och Kramer (2011) beskriver att företag gynnas av att ta sig an utmaningar i samhället och 
eftersom fler företag med starkt anseende arbetar med detta CSR-instrument finns en antydan 
på att anseende kan vara en av de aspekter som gynnas av att arbeta med samhällsfrågor. Att 
det endast är ett av företagen från toppen av SBI som ej arbetar med Agenda 2030 skulle 
kunna förklaras av hur arbete mot de globala målen numera ses som internationell praxis 
(Allen, Metternicht & Wiedmann, 2018). De globala målen som internationell praxis visar sig 
dock inte lika tydligt i botten av SBI då över hälften av företagen ej arbetar mot dessa mål. 
Att det är en så pass tydlig skillnad på arbetet mot de globala målen mellan företagen med 
starkt respektive svagt anseende, ger en tydlig tendens till att detta CSR-instrument har en 
koppling till företags anseende. 
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I företags CSR-arbete är vissa globala mål mer vanligt förekommande än andra och 
användningen av specifika mål skiljer sig åt mellan företag med olika grad av anseende. Ur 
empirin går att urskilja att arbetet mot exempelvis mål 12 och 13 är mer vanligt 
förekommande hos företag med starkt anseende jämfört med företag som har svagt anseende. 
Det här tyder på att det finns en tendens på att arbetet med vissa globala mål har en tydligare 
koppling till företags anseende än andra. En förklaring till detta skulle kunna vara att dessa 
mål är tydligt relaterade till företagens verksamheter (Brunton, Eweje & Taskin, 2017; Burke 
& Logsdon, 1996; Kittilaksanawong, 2010; Tang, Hull & Rothenberg, 2012). Att det är fler 
företag från toppen av SBI som arbetar med Agenda 2030 skulle kunna förklaras av att 
företag med högt anseende lyckats integrera de globala målen i sina verksamheter. Detta då 
Siltaoja (2006) beskriver att ett integrerat CSR-arbete påverkar företags anseende. Att målen 
verkar vara integrerade hos företagen med starkt anseende ger en indikation på att arbete med 
detta CSR-instrument har en koppling till företags anseende. 

5.3 Global Compact 
Trots att det är frivilligt för företag att arbeta utefter Global Compact (Borglund, De Geer & 
Sweet, 2017) har 24 av de 30 företag som studerats valt att tillämpa initiativet. Utifrån 
studiens insamlade empiri kan konstateras att fler företag med starkt anseende, till skillnad 
från företagen med svagt anseende, tillämpar Global Compact. Att företag med starkt 
anseende tillämpar Global Compact i större grad än företag med svagt anseende skulle kunna 
förklaras av hur Orzes et. al. (2018) menar att en anledning till att företag tillämpar initiativet 
är att förbättra just anseendet. Global Compact har till syfte att öka samhällsansvaret hos 
företag (Borglund, De Geer & Sweet, 2017), vilket i denna studie skulle kunna innebära att 
det finns en tendens till att företagen i toppen av SBI tar ett större samhällsansvar än de 
företag som placerar sig i botten av SBI. Denna förklaring stödjs av hur Garriga och Melé 
(2004) beskriver att samhällsansvar leder till social legitimitet. Att företag som arbetar utefter 
Global Compact tenderar att ha starkare anseende skulle kunna förklaras av att anseende kan 
vara en av fördelarna med att ta större samhällsansvar. Detta då Porter och Kramer (2006) 
beskriver att ett strategiskt CSR-arbete inte enbart leder till samhällsnytta utan även genererar 
fördelar för företaget. Att användningen av Global Compact skiljer sig åt hos företag med 
olika grad av anseende ger därmed en antydan på att det finns en koppling mellan anseende 
och detta CSR-instrument. 
 
Genom att arbeta utefter Global Compact uppmanas företag att anpassa sin verksamhet 
utifrån tio principer (United Nations of Global Compact, u.å.). Då det endast är ett av 
företagen som placerar sig i toppen av SBI som inte arbetar utefter initiativet ger detta en 
antydan på att resterande företag anpassat sin verksamhet enligt dessa principer. Att anpassa 
verksamheten utifrån Global Compact kan hänföras till vikten av att integrera CSR-arbetet i 
företaget (Brunton, Eweje & Taskin, 2017; Gazzola & Colombo, 2015; Kittilaksanawong, 
2010; Siltaoja, 2006; Vallentin & Spence, 2018). Då integrering av CSR-arbetet har en 
påverkan på anseendet (Siltaoja, 2006) finns en antydan till att företag som anpassar sin 
verksamhet efter Global Compact kan påverka sitt anseende. Detta är dock endast en antydan 
då det trots allt är 10 av 15 företag som placerar sig i botten av SBI som arbetar utefter 



 35 

Global Compact. Att dessa 10 företag arbetar med initiativet, men ändå placerar sig i botten, 
skulle kunna förklaras av hur Orzes et. al. (2018) menar att företag tillämpar detta i hopp om 
att förbättra sitt anseende. Då användningen av Global Compact skiljer sig åt mellan företag 
med olika grad av anseende, genom att antalet företag med starkt anseende som tillämpar 
initiativet är fler än de med svagt anseende, finns en tendens till koppling mellan företags 
anseende och detta CSR-instrument. Däremot är denna skillnad liten då även majoriteten av 
företagen med svagt anseende tillämpar initiativet. Detta innebär att det även finns en 
indikation på att det inte endast är användningen av detta CSR-instrument som påverkar 
anseendet. 

5.4 GRI 
Organisationen GRI utvecklar riktlinjer som företag frivilligt kan använda sig av i sin 
hållbarhetsredovisning (GRI, 2016). Trots att riktlinjerna är frivilliga att följa har totalt 24 av 
de 30 företag som studerats i denna studie valt att använda sig av GRI:s riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning. Då GRI ger ut riktlinjer som anses vara de mest använda och den 
ledande standarden för hållbarhetsredovisning både i Sverige och internationellt (Borglund, 
De Geer & Sweet, 2017), kan detta tänkas vara en anledning till varför majoriteten av de 
företag som studerats använder sig av GRI. Det innebär att den empiri som samlats in i denna 
studie indikerar att det som Borglund, De Geer och Sweet (2017) uttrycker, kring att GRI är 
den ledande standarden för hållbarhetsredovisning, är så som det ser ut vad gäller 
hållbarhetsredovisning. 
 
Företag som rapporterar enligt GRI:s riktlinjer har genom dessa stöd i sitt CSR-arbete vad 
gäller att skydda miljön och arbeta för att förbättra samhället (GRI u.å.a). Den insamlade 
empirin visar att samtliga 15 företag i toppen av SBI använder sig av GRI:s riktlinjer i sin 
hållbarhetsredovisning medan endast 9 företag som placerar sig i botten tillämpar dessa. Då 
GRI fungerar som stöd i företags CSR-arbete (GRI u.å.a) samtidigt som det ger intressenter 
möjlighet att fatta välgrundade beslut om företaget, som då inte endast grundar sig i den 
finansiella informationen (Frostenson & Helin, 2018), finns det en tendens till koppling 
mellan anseende och GRI. Detta visar sig i denna studie då samtliga företag i toppen av SBI 
tillämpar GRI:s riktlinjer, till skillnad från botten där endast nio företag gör det. Att det finns 
en antydan på koppling mellan anseende och GRI stämmer vidare överens med hur GRI 
(u.å.a) menar att ett arbete utefter deras riktlinjer kan förbättra ett företags anseende. 
 
GRI utvecklar sina riktlinjer över tid med bakgrund i de behov som finns och de förändringar 
som sker i samhället (Borglund, De Geer och Sweet, 2017). GRI Standards är efterföljare till 
G4 och måste sedan den 1 juli 2018 följas av de företag som redovisar enligt GRI (GRI, 
u.å.b). Av de företag som studerats är det 16 företag som tillämpar GRI Standards och 8 
företag som redovisar enligt G4. Att det varit en övergångsperiod där företag fått välja mellan 
G4 och GRI Standards (Borglund, De Geer & Sweet, 2017) kan förklara varför företagen i 
sin hållbarhetsredovisning följer olika riktlinjer utgivna av GRI. Att majoriteten av de företag 
som redovisar enligt GRI:s riktlinjer tillämpar GRI Standards, kan förklaras utifrån hur 
Frostenson och Helin (2018) beskriver att GRI Standards blivit nästintill dominerande som 
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riktlinjer inom hållbarhetsredovisning. Då användningen av GRI Standards respektive G4 
inte skiljer sig särskilt mycket, mellan företag med olika grad av anseende, saknas tendens till 
koppling mellan företags anseende och variant av GRI. Däremot indikerar studiens empiri att 
användningen av GRI som CSR-instrument har en koppling till anseende, oavsett om GRI 
Standards eller G4 tillämpas.  

5.5 Kvantitativa mål 
Företag kan använda sig av indikatorer och koppla mål till dessa för att på så sätt kunna följa 
upp sitt arbete samt utvärdera huruvida målen uppnås eller ej (Perotto et al., 2008). Den 
empiri som samlats in visar att 26 av 30 studerade företag har kvantitativa mål kopplade till 
sitt CSR-arbete. Dessa 26 företag är jämt fördelade och består av 13 företag från både toppen 
och botten av SBI. Att majoriteten av de studerade företagen använder sig av kvantitativa mål 
går i linje med hur Perotto et al. (2009) beskriver kvantitativa indikatorer som den vanligaste 
formen av indikatorer. Det kan även kopplas ihop med hur Chich och & Zwikael (2015) 
nämner att mål som är mätbara och tidsbestämda kan göra företagets arbete mer effektivt 
samtidigt som möjligheten att uppnå de uppsatta målen blir större. 

 
Borglund, De Geer och Sweet (2017) beskriver hur företag kan använda indikatorer för att 
visa hur de presterar i sitt CSR-arbete. Då majoriteten av företagen i denna studie använder 
sig av kvantitativa mål i sitt CSR-arbete kan dessa företag visa för sina intressenter vilka 
deras mål är och ifall de är uppnådda eller ej. De fyra företag som saknar kvantitativa mål har 
ingen möjlighet att visa denna information och det kan därmed bli svårt för intressenter att 
avgöra huruvida företagen uppnått sina mål eller ej. Intressenternas möjlighet att avgöra hur 
företag presterar kan tänkas påverka anseendet utifrån hur Barnett, Jermier och Lafferty 
(2006) definierar anseende som observatörens sammanlagda uppfattning av företaget. Det 
kan därmed tänkas att företags anseende påverkas av huruvida företag har kvantitativa mål 
eller ej. Då avsaknaden av kvantitativa mål kan leda till att intressenter inte ges möjlighet att 
ta del av information kring hur företag presterar, kan det även bli svårt för intressenterna att 
veta hur dessa företag arbetar med CSR och om företagen faktiskt gör det de säger sig göra. 
Detta kan kopplas ihop med hur Schons och Steinmeier (2016) beskriver walk the talk. Utan 
kvantitativa mål blir det svårt för intressenterna att avgöra ifall företag faktiskt walk the talk 
eller ifall det de säger sig göra skiljer sig från det de gör. Att intressenternas uppfattning, och 
därmed företagens anseende, påverkas av detta CSR-instrument är dock inget som stödjs av 
den insamlade empirin. Detta då det är lika många företag i botten som i toppen av SBI som 
saknar kvantitativa mål och att det går därmed inte att se någon tendens till att detta CSR-
instrument har en koppling till anseende. 
 
Av de företag som studerats är det 12 företag i toppen och 9 företag i botten av SBI som har 
kvantitativa mål kopplade till både sociala och miljömässiga frågor. Att dessa företag har 
kvantitativa mål kopplade till båda områdena visar på en tendens att de har ett mer balanserat 
CSR-arbete än de företag som helt saknar eller endast har kvantitativa mål kopplade till ett av 
områdena. Detta utifrån hur Grankvist (2012) beskriver vikten av att behandla samtliga 
områden inom CSR för att ha ett balanserat CSR-arbete. Att det är fler företag i toppen av 
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SBI som har kvantitativa mål kopplat till både sociala och miljömässiga frågor visar även en 
viss antydan på att detta CSR-instrument är mer integrerat i verksamheten hos företag med 
starkt anseende. Detta går i linje med vikten av ett integrerat CSR-arbete i verksamheten 
(Brunton, Eweje & Taskin, 2017; Gazzola & Colombo, 2015; Kittilaksanawong, 2010; 
Siltaoja, 2006; Vallentin & Spence, 2018). Då det är fler företag med starkt än svagt anseende 
som verkar ha ett mer integrerat CSR-arbete, i och med att de har mål kopplade till båda 
områdena, finns en viss antydan på koppling mellan företags anseende och kvantitativa mål 
integrerat i verksamheten. Däremot är det lika många företag från respektive del av SBI som 
har kvantitativa mål kopplat till minst ett av områdena, vilket indikerar att det inte endast är 
användningen av detta CSR-instrument som har påverkan på anseendet. 

5.6 Riskhantering 
I takt med att CSR vuxit fram har arbetet med säkerhet och riskhantering blivit centralt i 
beslutstagande och agerande hos många företag (Manuel, 2018) även om det inte går att ha 
fullständig kontroll och eliminera samtliga risker (Borglund, De Geer & Sweet, 2017). Av de 
företag som studerats är det endast ett företag som ej arbetar med riskhantering i sitt CSR-
arbete, vilket skulle kunna förklaras av hur Manuel (2018) beskriver att riskhantering blivit 
centralt hos många företag. Det är även viktigt att, i sitt CSR-arbete, ha ett integrerat 
säkerhetsfokus då olyckor, omotiverade anställda samt kriser till följd av exempelvis oetiskt 
handlande annars kan bli kostsamt för företaget. Att riskhantering är viktigt för företag att 
arbeta med stödjs, förutom av Manuel (2018), även av föreliggande studies insamlade empiri 
där endast ett av de undersökta företagen saknar arbete kring riskhantering. Att samtliga 15 
företag som placerar sig i toppen och 14 av företagen i botten av SBI arbetar med 
riskhantering kan förklaras av hur Hollnagel (2013) beskriver vikten av förebyggande arbete 
kring risker. I och med att företagen arbetar förebyggande med riskhantering istället för att 
bemöta kriser när de väl uppstår reduceras den resursanvändning som annars krävs för att 
konstant “släcka bränder”.  
 
För att leva upp till samhällets förväntningar är det viktigt att företag hanterar eventuella 
problem (Ackerman, 1973 se Garriga & Mele, 2004). Då 29 av studiens 30 undersökta 
företag arbetar med hantering av risker kan tänkas att företagen, oavsett grad av anseende, 
förstått vikten av att hantera problem. Att i princip alla undersökta företag arbetar med 
riskhantering tyder även på att de har ett integrerat säkerhetsarbete (Manuel, 2018) och att de 
arbetar för att förhindra kostsamma kriser. Att riskhanteringen är integrerad hos nästan alla 
undersökta företag stämmer överens med vikten av ett integrerat CSR-arbete (Brunton, Eweje 
& Taskin, 2017; Gazzola & Colombo, 2015; Kittilaksanawong, 2010; Siltaoja, 2006; 
Vallentin & Spence, 2018). Med bakgrund i att endast ett av de studerade företagen saknar 
riskhantering går det inte att identifiera någon tendens på att arbete med detta CSR-
instrument har en koppling till företags anseende.  
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5.7 Certifieringar  
Ett företag kan visa på ansvarstagande genom att certifiera sig mot standarder (Borglund, De 
Geer & Sweet, 2017). Av den insamlade empirin går att utläsa att totalt 22 av 30 företag har 
certifieringar kopplade till CSR och att 12 av dessa företag befinner sig i toppen av SBI. Av 
de företag som placerar sig i botten av SBI är det 10 företag med någon certifiering kopplad 
till CSR. Att vara certifierad hos en oberoende part kan ge både trovärdighet och anseende 
(SIS, u.å.b), men då det endast är två fler företag i toppen än i botten som har någon 
certifiering blir det svårt att identifiera en koppling mellan anseende och certifieringar. Då 
företag kan använda sig av olika CSR-instrument som stöd i sitt arbete (Cominetti & Seele, 
2016) och syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner i företaget 
(SIS, u.å.a), kan det tänkas att företag med certifieringar har ett integrerat CSR-arbete. 
Siltaoja (2006) menar att ett integrerat CSR-arbete påverkar företagets anseende betydligt, 
men då certifieringar används av majoriteten av både företag med starkt och svagt anseende 
finns ingen tydlig indikation på att företags anseende endast påverkas av detta CSR-
instrument. 
 
De senaste årens framväxt av CSR har lett till att allt fler internationella standarder vuxit fram 
(Rimmel et al. 2018) med fokus på sociala och miljömässiga frågor (Borglund, De Geer & 
Sweet, 2017). Utifrån studiens insamlade teori går att identifiera hur 8 av 15 företag i toppen 
av SBI har certifieringar kopplat både till sociala och miljömässiga frågor medan 
motsvarande siffra i botten av SBI är 2 av 15. Att fler företag i toppen av SBI har 
certifieringar kopplade till både sociala och miljömässiga frågor ger en antydan på att 
certifieringar är mer integrerat hos företag med starkt anseende. Denna skillnad stämmer 
överens med vikten av att integrera CSR-arbete i verksamheten (Brunton, Eweje & Taskin, 
2017; Gazzola & Colombo, 2015; Kittilaksanawong, 2010; Siltaoja, 2006; Vallentin & 
Spence, 2018) och hur det påverkar företags anseende (Siltaoja, 2006). Utifrån empirin går 
det att konstatera hur 12 av 15 företag i toppen och 6 av 15 företag i botten har certifieringar 
kopplade till miljö. Vad gäller certifieringar inom sociala frågor går det att se hur 8 av 15 
företag i toppen och 2 av 15 företag i botten har dessa. Att det är fler företag i toppen som har 
certifieringar inom respektive område tyder på att både sociala och miljömässiga 
certifieringar kan ha en koppling till företags anseende. 
 
För att ett företags CSR-arbete ska kunna vara en gynnsam strategi är det viktigt att arbetet 
har en tydlig koppling till den verksamhet som företaget har (Burke & Logsdon, 1996). Det 
finns standarder som är avsedda för specifika branscher, exempelvis FSC inom 
skogsindustrin och Krav för livsmedel (Borglund, De Geer & Sweet, 2017). I den empiri som 
samlats in går att utläsa att 10 av 30 undersökta företag har branschspecifika certifieringar, 
där 8 av dessa företag placerar sig i toppen av SBI. Då dessa certifieringar är kopplade till 
specifika branscher där företagen verkar kan antas att dessa tio företag har ett visst CSR-
arbete som är nära kopplat till verksamheten och det område som de verkar i. Ett företag med 
en konsekvent CSR-strategi som hanterar frågor relaterade till verksamheten får ut störst 
effekt av sitt CSR-arbete (Tang, Hull & Rothenberg, 2012), vilket skulle kunna vara en 
förklaring till att 8 av de 10 företag med branschspecifika certifieringar placerar sig i toppen 
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av SBI. Då användningen av dessa certifieringar skiljer sig åt mellan företag med olika grad 
av anseende, kan även branschspecifika certifieringar tänkas ha koppling till företags 
anseende.  
 
Avseende certifieringar kopplade till kvalitet visar dock studiens insamlade empiri på ett 
motsatt mönster. Här syns istället att sex företag i botten av SBI har certifieringar kopplade 
till kvalitet medan det endast är fyra företag i toppen med denna typ av certifiering. Att färre 
företag i toppen av SBI har certifieringar kopplade till kvalitet skulle kunna förklaras av hur 
Borglund, De Geer och Sweet (2017) beskriver att det har blivit vanligare med certifieringar 
inom sociala och miljömässiga frågor. Utifrån denna beskrivning, samt att det är fler företag i 
toppen av SBI som har certifieringar kopplade till sociala och miljömässiga frågor, kan det 
tänkas att företag med starkt anseende istället fokuserar på certifieringar inom dessa två 
områden. Detta skulle vidare kunna förklaras av att det länge har varit vanligt för företag att 
ta just socialt och miljömässigt ansvar (Rangan, Chase & Karim, 2015). Då det är fler företag 
med svagt än med starkt anseende som har certifieringar kopplade till kvalitet, ges ingen 
antydan på att arbete med denna typ av certifieringar har en koppling till företags anseende. 
Detta till skillnad från sociala, miljömässiga och branschspecifika certifieringar. Med 
utgångspunkt i detta finns tendenser till koppling mellan företags anseende och certifieringar 
inom vissa områden. Men då antalet företag med certifieringar, i minst ett utav de olika 
områdena, inte skiljer sig särskilt mycket åt mellan företag med olika grad av anseende finns 
ingen tydlig indikation på koppling mellan anseende och detta CSR-instrument. 

5.8 Uppförandekod 
För att etablera ett ansvarsfullt arbete kan företag använda sig av en uppförandekod (Erwin, 
2011), vilket beskrivs som en policy med företagets ansvarstagande (Kaptein, 2004). Att 
samtliga företag som studerats har någon form av uppförandekod tyder därmed på att 
samtliga undersökta företag arbetar för att etablera ett ansvarsfullt arbete i sina verksamheter. 
En uppförandekod kan utformas internt genom att beskriva förväntningar kring de anställda 
(Erwin, 2011) men även externt genom att behandla frågor kopplade till exempelvis 
företagets leverantörer (Borglund, De Geer & Sweet, 2017). Att 28 av de undersökta 
företagen har både en intern och en extern uppförandekod skulle kunna förklaras av vikten 
utav att integrera CSR-arbete i företagets policys och rutiner (Siltaoja, 2006; Yuan, Bao & 
Verbeke, 2011). Genom att ta hänsyn till CSR i verksamheten kan företags anseende 
påverkas (Orlitzky, Siegel & Waldman, 2011; Siltaoja, 2006) vilket däremot inte går att se 
någon antydan till i denna studie då det är 14 av 15 företag i respektive del av SBI som har 
både en intern och extern uppförandekod. 
 
Genom att utveckla en välarbetad uppförandekod kring beteendet inom organisationen, som 
överensstämmer med företagets värderingar, finns stor möjlighet till påverkan kring det 
interna etiska agerandet (Erwin, 2011). Att 29 av 30 undersökta företag har en intern 
uppförandekod tyder på att i princip alla företag, oavsett grad av anseende, arbetar med att 
etablera en ansvarstagande kultur inom organisationerna. Att det endast är ett av de 
undersökta företagen som saknar en intern uppförandekod skulle kunna innebära att de 
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anställda i dessa företag har en hög medvetenhet kring företags CSR-arbete (Brunton, Eweje 
& Taskin, 2017). Genom medvetenhet kring vilka initiativ företaget arbetar med ökar de 
anställdas engagemang, vilket är avgörande för att ha ett CSR-arbete som genomsyrar hela 
organisationen. 
 
Att det var 28 av 30 företag som hade både en intern och en extern uppförandekod skulle 
kunna förklaras av hur Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) beskriver vikten av att 
hantera både den interna och externa etiken. Brister i arbetet med den interna och externa 
etiken kan ge negativa effekter på företagets anseende. Ifall inte samtliga av de undersökta 
företagen hade haft någon uppförandekod, och att användningen skiljt sig mellan företag med 
olika grad av anseende, hade det möjligtvis gått att se tendenser till att företags anseende 
påverkas negativt av brister i arbetet med den interna och externa etiken (Borglund, De Geer 
& Hallvarsson, 2009). Några sådana tendenser finns dock inte i denna studie då samtliga 
företag har någon form av uppförandekod, vilket även gör att det saknas indikationer på att 
arbete med detta CSR-instrument har en koppling till anseende.  
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6. Slutsatser 
 

Det problem som låg till grund för denna studie är diskussionen som finns inom CSR-
litteraturen kring ifall företags anseende speglar deras faktiska CSR-arbete eller ifall det kan 
vara andra faktorer, så som kommunikation, som ligger bakom anseendet. I detta kapitlet ges 
en redogörelse för ifall det finns någon indikation på koppling mellan företags anseende och 
deras faktiska CSR-arbete. Vidare förs en diskussion kring studiens resultat, för att sedan 
avslutas med förslag på fortsatt forskning inom området. 

 

6.1 Kopplingen mellan företags anseende och faktiskt CSR-arbete 
Studiens syfte var att bidra till CSR-litteraturen genom att testa huruvida det finns en 
koppling mellan företags anseende och deras faktiska CSR-arbete. För att kunna 
frågeställningen utformades en analysmodell i form av mätinstrument för att kunna mäta 
företags faktiska CSR-arbete. Dessa mätinstrument är ett bidrag till CSR-litteraturen och kan 
användas i fortsatt forskning. 
 
Studien visar att det finns en tendens till koppling mellan företags anseende och deras 
faktiska CSR-arbete. Användningen av CSR-instrument skiljer sig tydligt åt mellan företag 
med olika grad av anseende då ett stort antal fler företag i botten av SBI saknar arbete med ett 
eller flera CSR-instrument. Utifrån detta bidrar studien teoretiskt med ett inlägg i 
diskussionen, kring vad som påverkar företags anseende, i form av att det finns en indikation 
till koppling mellan företags anseende och deras faktiska CSR-arbete. Detta innebär att det 
faktiska CSR-arbetet tenderar vara viktigt för att förstärka anseendet och att företag därför 
inte enbart kan fokusera på sin kommunikation. 
 
För att kunna testa ifall denna indikation på koppling mellan anseende och faktiskt CSR-
arbete skiljer sig åt mellan olika CSR-instrument, var här studiens underfråga till hjälp. Det 
kunde då konstateras att endast vissa CSR-instrument visar tendenser på koppling till 
anseende. De CSR-instrument som visade på en sådan tendens var Agenda 2030, Global 
Compact och GRI. Utifrån att det finns tre CSR-instrument med en antydan på koppling till 
anseende kan det tänkas att företag, för att förbättra sitt anseende, bör fokusera på arbete med 
ett eller flera av dessa tre. Agenda 2030 visade tydligast indikationer på koppling då det 
endast var ett av företagen i toppen av SBI som ej arbetar mot de globala målen medan det i 
botten var cirka hälften av företagen. Detta skulle därmed kunna innebära att Agenda 2030 
har större påverkan på anseende än de andra två CSR-instrumenten. Att det endast är tre av 
sju CSR-instrument som visar på en eventuell koppling till anseende innebär att studien 
bidrar teoretiskt med ett inlägg i diskussionen kring vad som påverkar företags anseende. 
Bidraget sker i form av en antydan på att arbete med vissa CSR-instrument verkar ha en 
koppling till företags anseende. Detta skulle därmed kunna innebära att företag, för att erhålla 
ett starkt anseende, inte enbart kan fokusera på kommunikation utan till viss del även behöver 
arbeta med CSR-instrument. 
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De CSR-instrument som däremot inte visade någon antydan på koppling till anseende var 
certifieringar, kvantitativa mål, riskhantering och uppförandekod. CSR-instrumenten 
kvantitativa mål och uppförandekod tenderar inte att ha koppling till anseende då antalet 
företag, som arbetar med dessa, inte skiljer sig åt mellan toppen och botten av SBI. Vad 
gäller riskhantering och certifieringar finns däremot vissa skillnader gällande antal företag i 
toppen och botten som arbetar med dessa CSR-instrument. Skillnaderna är dock så pass små 
att inte heller dessa två CSR-instrument ger någon antydan på att ha koppling till anseende. 
Att fyra av sju CSR-instrument inte visar någon tendens på koppling till anseende innebär 
vidare att studien ger ett teoretiskt bidrag i form av ett inlägg till diskussionen kring vad som 
påverkar företags anseende. Detta genom en indikation på att arbete med vissa CSR-
instrument inte visar på en koppling till anseende. Att dessa fyra CSR-instrument inte antyder 
på en koppling till anseende skulle kunna innebära att företag inte endast kan fokusera på 
arbete med dessa CSR-instrument för att förbättra sitt anseende. 
 
Studien indikerar därmed på att det finns en koppling mellan företags anseende och deras 
faktiska CSR-arbete men att denna skiljer sig åt mellan olika CSR-instrument. Studien bidrar 
således till den befintliga diskussionen, kring vad som påverkar företags anseende, med att 
det faktiska CSR-arbetet verkar ha en koppling till anseendet. Förutom detta inlägg till 
diskussionen bidrar studien även med mätinstrument som kan användas vid vidare studier 
inom detta område. 

6.2 Diskussion 
Denna studie visar därmed att det finns en indikation till koppling mellan företags anseende 
och deras faktiska CSR-arbete. En del forskare hävdar dock att anseende inte endast påverkas 
av ett företags CSR-arbete utan att även kommunikationen spelar en viktig roll (Borglund, De 
Geer & Sweet, 2017; Du, Bhattacharya & Sen, 2010; Morsing, Christensen & Thyssen, 
2013). Frikoppling, som innebär att företags faktiska arbete kan skilja sig från det som 
kommuniceras utåt, används ofta för att bibehålla företagets anseende (Meyer & Rowan, 
1977). Då denna studie enbart undersökt att företag arbetar med CSR-instrumenten snarare än 
hur, skulle frikoppling kunna vara en möjlig förklaring till varför företag som arbetar med 
samma CSR-instrument har olika grad av anseende. Det är även möjligt att det skulle kunna 
förklaras av aspirational talk, vilket innebär att företag kan välja att kommunicera sina 
ambitioner snarare än det faktiska CSR-arbetet (Morsing, Christensen & Thyssen, 2013). Att 
frikoppling och aspirational talk skulle kunna vara förklaringar är dock inget som går att dra 
några slutsatser kring i denna studie då det ej undersökts hur företagen arbetar med respektive 
CSR-instrument.  
 
Då det i denna studie inte studerats huruvida kommunikationen påverkar företags anseende 
eller ej, går det inte att uttala sig angående kommunikationens påverkan. Flera forskare menar 
att kommunikationen spelar roll (Borglund, De Geer & Sweet, 2017; Du, Bhattacharya & 
Sen, 2010; Morsing, Christensen & Thyssen, 2013) och det är inte omöjligt att så är fallet. 
Men oavsett om företagen kommunicerar sitt CSR-arbete eller ej verkar det inte gå att 
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komma ifrån att företagets CSR-arbete och integreringen av det, påverkar företagets 
anseende. Empirin visar att företag med svagt anseende använder sig av färre CSR-
instrument än företag med starkt anseende, vilket visar på en antydan till koppling mellan 
anseende och faktiskt CSR-arbete. Att tendenserna dock skiljer sig åt mellan olika CSR-
instrument, där vissa CSR-instrument visar tydliga tendenser medan andra saknar tendens, 
skulle kunna förklaras av att andra faktorer påverkar anseendet. Här skulle istället den 
forskning som menar att kommunikationen spelar stor roll (Borglund, De Geer & Sweet, 
2017; Du, Bhattacharya & Sen, 2010; Morsing, Christensen & Thyssen, 2013) kunna förklara 
detta. Det behöver däremot inte vara så att ett företag arbetar med antingen kommunikation 
eller faktiskt CSR-arbete, det skulle kunna vara så att bägge områdena påverkar företagets 
anseende.  
 
I den här studien har utgångspunkt vid val av företag varit SB Insights B2B-rapport. Detta då 
respondenterna i denna rapport består av beslutsfattare (SB Insight, u.å.), vilka är mer 
bekanta med instrument såsom certifieringar och GRI-rapportering4. Att respondenterna i 
B2B-rapporten är mer bekanta med sådana CSR-instrument som använts i denna studie, kan 
möjligen ha påverkan på deras uppfattning. Detta kan vidare ha påverkat studiens resultat och 
den tendens till koppling som syns mellan företags anseende och deras faktiska CSR-arbete. 
Hade studien och val av företag istället baserats på B2C-rapporten, där respondenterna består 
av konsumenter (SB Insight, u.å.), hade studiens utfall kunnat vara annorlunda. 
Konsumenters kunskap om CSR-instrument såsom certifieringar och GRI-rapportering är 
fortfarande låg5 och därmed skulle det kommunikativa genomslaget kunna vara större i en 
studie som baseras på konsumenters uppfattningar av företag. Detta då företagets 
kommunikation är det som påverkar konsumenterna och därmed ligger till grund för deras 
uppfattningar (Öberseder, Schlegelmilch & Gruber, 2011). I ett sådant fall skulle eventuellt 
risken för att greenwashing påverkat konsumenternas uppfattning vara större. Detta då 
greenwashing handlar om att företag genom sin kommunikation vilseleder människor för att 
skapa en positiv bild kring företaget och deras miljöpåverkan (Lyon & Montgomery, 2015). 
Detta har dock inte undersökts i denna studie och är därmed inget som går att uttala sig om, 
utan är istället ett uppslag för framtida forskning. 
 
En annan aspekt som går att lyfta är huruvida de CSR-instrument som använts i denna studie 
verkligen mäter företagens faktiska CSR-arbete eller ej. Detta är något som diskuterades 
mellan författarna av denna studie då syftet varit att se om det finns en koppling mellan 
företags anseende och deras faktiska CSR-arbete. Fokus har legat på att hitta en metod som 
gjort det möjligt att mäta företagens faktiska CSR-arbete där ett beslut tagits av författarna, 
mot bakgrund av tidigare studier och övrig litteratur inom CSR området, om att de utvalda 
CSR-instrumenten är lämpliga för det ändamålet. Detta då Cominetti och Seele (2016) menar 
att CSR-instrument kan användas som stöd i företags CSR-arbete. Då de utvalda CSR-
instrumenten funnits under olika lång tid har företagen haft mer tid för att etablera vissa CSR-
instrument än andra i sitt CSR-arbete. Trots detta anses dessa sju CSR-instrument, av 

                                                
4 Anställd hos SB Insight, telefonintervju den 8 mars 2019. 
5 Anställd hos SB Insight, telefonintervju den 8 mars 2019. 
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studiens författare med stöd i litteraturen, vara aktuella och därmed lämpliga att undersöka. 
Även om de anses vara lämpliga behöver det tas i beaktning att det empiriska resultatet hade 
kunnat vara annorlunda om exempelvis fler CSR-instrument valts ut och använts vid 
insamling av empiri. Detta då det finns en risk att företag använder sig av fler eller andra 
CSR-instrument än de som legat till grund för denna studies insamling av empiri. En 
avgränsning behövde dock göras då det fanns en tidsram att förhålla sig till, vilket inte gjorde 
det möjligt att utöka studien genom att använda fler CSR-instrument. 

6.3 Fortsatt forskning 
För att ytterligare bidra till den diskussion som finns inom CSR-litteraturen, kring ifall det är 
arbetet eller kommunikationen som påverkar anseendet, vore det intressant med framtida 
forskning kring kommunikationens eventuella påverkan. Det vore även intressant att jämföra 
de två sidorna av CSR-litteraturens diskussion i form av en fortsatt studie kring vilken 
koppling både det faktiska arbetet och vad som kommuniceras, har till anseende. För att i en 
sådan studie kunna mäta det faktiska CSR-arbetet skulle denna studies utformade 
analysmodell kunna användas. 
 
Med hjälp av den analysmodell som utvecklats i denna studie skulle det även vara intressant 
med vidare forskning kring SB Insights B2B-rapport för att bekräfta den tendens på koppling 
till anseende som beskrivits i denna studie. En sådan studie skulle exempelvis kunna 
behandla fler företag i B2B-rapporten för år 2017 alternativt behandla rapporter publicerade 
olika år. Ett annat exempel på hur B2B-rapporten skulle kunna studeras vidare, är genom att 
studera hur företagen arbetar med CSR-instrumenten då denna rapport främst studerat att 
företagen arbetar med specifika CSR-instrument. Detta skulle vara intressant för att 
säkerställa att det är det faktiska CSR-arbetet som verkligen studerats och att företagen inte 
kan ha frikopplat vad de faktiskt gör från vad de säger sig göra. Då föreliggande studie endast 
undersökt att företag arbetar med respektive CSR-instrument och att de exempelvis har 
certifieringar inom olika områden, skulle fortsatt forskning kunna studera antal certifieringar 
inom respektive område. Denna typ av mätning, där antalet mäts, skulle även kunna 
appliceras på CSR-instrumenten kvantitativa mål och de globala målen. Genom att även 
studera antal på detta vis skulle en djupare förståelse möjliggöras för hur integrerade CSR-
instrumenten är i företagens CSR-arbete.  
 
Då denna studie endast studerat företag som valts ut genom deras placeringar på SBI, har 
ingen hänsyn tagits till sådant som exempelvis företagens storlek, bransch eller huruvida de 
är börsnoterade eller ej. Gällande framtida forskning vore det därför intressant att göra en 
liknande studie men där hänsyn tas till aspekter som de ovan nämnda. Detta skulle vara 
intressant för att se om sådana aspekter skulle ha påverkan på resultatet och den tendens till 
koppling, mellan företags anseende och CSR-arbete, som denna studie beskrivit. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Sammanställning 

SBI	 Företag	 Agenda	
2030	

Global	
Compact	

GRI	 Kvant.	
mål	

Risk-
hant.	

Certi-
fieringar	

Uppförande-
kod	

Tot	

1	 Stena	
Recycling	

10	 10	 10	 0	 10	 7,5	 5	 52,5	

2	 Stora	Enso	 5	 10	 5	 10	 10	 10	 10	 60	
3	 Lantmännen	 10	 10	 10	 10	 10	 0	 10	 60	
4	 SCA	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 70	
5	 Tetra	Pak	 10	 10	 5	 10	 10	 10	 10	 65	
6	 Volvo	

Trucks	
10	 10	 5	 10	 10	 7,5	 10	 62,5	

7	 Vattenfall	 10	 10	 10	 10	 10	 5	 10	 65	
8	 Telia	C	 5	 10	 5	 10	 10	 5	 10	 55	
9	 Ragn-Sells	 0	 0	 10	 0	 10	 5	 10	 35	
10	 Arla	 10	 10	 10	 10	 10	 0	 10	 60	
11	 Billerud-

Korsnäs	
10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 70	

12	 Swedbank	 10	 10	 10	 10	 10	 2,5	 10	 62,5	
13	 Atea	 10	 10	 10	 10	 10	 2,5	 10	 62,5	
14	 Länsförsäk-

ringar	
10	 10	 5	 5	 10	 0	 10	 50	

15	 Eon	 10	 10	 10	 10	 10	 5	 10	 65	
	

89	 Kungsleden	 10	 0	 5	 5	 10	 2,5	 10	 42,5	
90	 IFS	 0	 10	 0	 0	 10	 0	 10	 30	
91	 Serneke	 0	 10	 0	 10	 10	 5	 10	 45	
92	 Fabege	 0	 10	 5	 10	 10	 2,5	 10	 47,5	
93	 Tele2	 0	 0	 10	 0	 10	 0	 10	 30	
94	 Agility	 0	 10	 5	 5	 10	 2,5	 10	 42,5	
95	 Tieto	 10	 10	 10	 10	 10	 0	 10	 60	
96	 Kopparbergs	 0	 0	 0	 10	 0	 2,5	 5	 17,5	
97	 Movestic	 0	 0	 0	 5	 10	 0	 10	 25	
98	 Kuehne	+	

Nagel	
10	 0	 10	 5	 10	 10	 10	 55	

99	 Danica	 10	 10	 0	 10	 10	 0	 10	 50	
100	 Arcona	 10	 0	 10	 10	 10	 7,5	 10	 57,5	
100	 Atrium	

Ljungbergs	
0	 10	 10	 10	 10	 2,5	 10	 52,5	

100	 Wihlborgs	 5	 10	 10	 10	 10	 5	 10	 60	
100	 Tre	(3)	 10	 10	 0	 10	 10	 2,5	 10	 52,5	
 
  



  

Bilaga 2. Agenda 2030 
 
SBI	 Företag	 Ej	valt	

mål	
Valt	
mål	

Andel	 Procent	 Poäng	

1	 Stena	Recycling	 -	 x	 2/2	 100	 10	
2	 Stora	Enso	 x	 -	 1/2	 50	 5	
3	 Lantmännen	 -	 x	 2/2	 100	 10	
4	 SCA	 -	 x	 2/2	 100	 10	
5	 Tetra	Pak	 -	 x	 2/2	 100	 10	
6	 Volvo	Trucks	 -	 x	 2/2	 100	 10	
7	 Vattenfall	 -	 x	 2/2	 100	 10	
8	 Telia	C	 x	 -	 1/2	 50	 5	
9	 Ragn-Sells	 -	 -	 0/2	 0	 0	
10	 Arla	 -	 x	 2/2	 100	 10	
11	 BillerudKorsnäs	 -	 x	 2/2	 100	 10	
12	 Swedbank	 -	 x	 2/2	 100	 10	
13	 Atea	 -	 x	 2/2	 100	 10	
14	 Länsförsäkringar	 -	 x	 2/2	 1000	 10	
15	 Eon	 -	 x	 2/2	 100	 10	

	
89	 Kungsleden	 -	 x	 2/2	 100	 10	
90	 IFS	 -	 -	 0/2	 0	 0	
91	 Serneke	 -	 -	 0/2	 0	 0	
92	 Fabege	 -	 -	 0/2	 0	 0	
93	 Tele2	 -	 -	 0/2	 0	 0	
94	 Agility	 -	 -	 0/2	 0	 0	
95	 Tieto	 -	 x	 2/2	 100	 10	
96	 Kopparbergs	 -	 -	 0/2	 0	 0	
97	 Movestic	 -	 -	 0/2	 0	 0	
98	 Kuehne	+	Nagel	 -	 x	 2/2	 100	 10	
99	 Danica	 -	 x	 2/2	 100	 10	
100	 Arcona	 -	 x	 2/2	 100	 10	
100	 Atrium	Ljungberg	 -	 -	 0/2	 0	 0	
100	 Wihlborgs	 x	 -	 1/2	 50	 5	
100	 Tre	(3)	 -	 x	 2/2	 100	 10	

 
  



  

Bilaga 3. Global Compact 
 
SBI	 Företag	 Global	

Compact	
Andel	 Procent	 Poäng	

1	 Stena	Recycling	 x	 1/1		 100	 10	
2	 Stora	Enso	 x	 1/1	 100	 10	
3	 Lantmännen	 x	 1/1	 100	 10	
4	 SCA	 x	 1/1	 100	 10	
5	 Tetra	Pak	 x	 1/1	 100	 10	
6	 Volvo	Trucks	 x	 1/1	 100	 10	
7	 Vattenfall	 x	 1/1	 100	 10	
8	 Telia	C	 x	 1/1	 100	 10	
9	 Ragn-Sells	 -	 0/1	 0	 0	
10	 Arla	 x	 1/1	 100	 10	
11	 BillerudKorsnäs	 x	 1/1	 100	 10	
12	 Swedbank	 x	 1/1	 100	 10	
13	 Atea	 x	 1/1	 100	 10	
14	 Länsförsäkringar	 x	 1/1	 100	 10	
15	 Eon	 x	 1/1	 100	 10	

	
89	 Kungsleden	 -	 1/1		 0	 0	
90	 IFS	 x	 1/1	 100	 10	
91	 Serneke	 x	 1/1	 100	 10	
92	 Fabege	 x	 1/1	 100	 10	
93	 Tele2	 -	 0/1	 0	 0	
94	 Agility	 x	 1/1	 100	 10	
95	 Tieto	 x	 1/1	 100	 10	
96	 Kopparbergs	 -	 0/1	 0	 0	
97	 Movestic	 -	 0/1	 0	 0	
98	 Kuehne	+	Nagel	 -	 0/1	 0	 0	
99	 Danica	 x	 1/1	 100	 10	
100	 Arcona	 -	 0/1	 0	 0	
100	 Atrium	Ljungberg	 x	 1/1	 100	 10	
100	 Wihlborgs	 x	 1/1	 100	 10	
100	 Tre	(3)	 x	 1/1	 100	 10	

 
  



  

Bilaga 4. GRI 
 
SBI	 Företag	 Standards	 G4	 Andel	 Procent	 Poäng	
1	 Stena	Recycling	 x	 -	 2/2	 100	 10	
2	 Stora	Enso	 -	 x	 1/2	 50	 5	
3	 Lantmännen	 x	 -	 2/2	 100	 10	
4	 SCA	 x	 -	 2/2	 100	 10	
5	 Tetra	Pak	 -	 x	 1/2	 50	 5	
6	 Volvo	Trucks	 -	 x	 1/2	 50	 5	
7	 Vattenfall	 x	 -	 2/2	 100	 10	
8	 Telia	C	 -	 x	 1/2	 50	 5	
9	 Ragn-Sells	 x	 -	 2/2	 100	 10	
10	 Arla	 x	 -	 2/2	 100	 10	
11	 BillerudKorsnäs	 x	 -	 2/2	 100	 10	
12	 Swedbank	 x	 -	 2/2	 100	 10	
13	 Atea	 x	 -	 2/2	 100	 10	
14	 Länsförsäkringar	 -	 x	 1/2	 50	 5	
15	 Eon	 x	 -	 2/2	 100	 10	

	
89	 Kungsleden	 -	 x	 1/2	 50	 5	
90	 IFS	 -	 -	 -	 0	 0	
91	 Serneke	 -	 -	 -	 0	 0	
92	 Fabege	 -	 x	 1/2	 50	 5	
93	 Tele2	 x	 -	 2/2	 100	 10	
94	 Agility	 -	 x	 1/2	 50	 5	
95	 Tieto	 x	 -	 2/2	 100	 10	
96	 Kopparbergs	 -	 -	 -	 0	 0	
97	 Movestic	 -	 -	 -	 0	 0	
98	 Kuehne	+	Nagel	 x	 -	 2/2	 100	 10	
99	 Danica	 -	 -	 -	 0	 0	
100	 Arcona	 x	 -	 2/2	 100	 10	
100	 Atrium	Ljungberg	 x	 -	 2/2	 100	 10	
100	 Wihlborgs	 x	 -	 2/2	 100	 10	
100	 Tre	(3)	 -	 -	 -	 0	 0	

 
  



  

Bilaga 5. Kvantitativa mål 
 
SBI	 Företag	 Social	 Miljö	 Andel	 	Procent	 Poäng	
1	 Stena	Recycling	 -	 -	 0/2		 0	 0	
2	 Stora	Enso	 x	 x	 2/2	 100	 10	
3	 Lantmännen	 x	 x	 2/2	 100	 10	
4	 SCA	 x	 x	 2/2	 100	 10	
5	 Tetra	Pak	 x	 x	 2/2	 100	 10	
6	 Volvo	Trucks	 x	 x	 2/2	 100	 10	
7	 Vattenfall	 x	 x	 2/2	 100	 10	
8	 Telia	C	 x	 x	 2/2	 100	 10	
9	 Ragn-Sells	 -	 -	 0/2	 0	 0	
10	 Arla	 x	 x	 2/2	 100	 10	
11	 BillerudKorsnäs	 x	 x	 2/2	 100	 10	
12	 Swedbank	 x	 x	 2/2	 100	 10	
13	 Atea	 x	 x	 2/2	 100	 10	
14	 Länsförsäkringar	 x	 -	 1/2	 50	 5	
15	 Eon	 x	 x	 2/2	 100	 10	

	
89	 Kungsleden	 -	 x	 1/2		 50	 5	
90	 IFS	 -	 -	 0/2	 0	 0	
91	 Serneke	 x	 x	 2/2	 100	 10	
92	 Fabege	 x	 x	 2/2	 100	 10	
93	 Tele2	 -	 -	 0/2	 0	 0	
94	 Agility	 x	 -	 1/2	 50	 5	
95	 Tieto	 x	 x	 2/2	 100	 10	
96	 Kopparbergs	 x	 x	 2/2	 100	 10	
97	 Movestic	 x	 -	 1/2	 50	 5	
98	 Kuehne	+	Nagel	 -	 x	 1/2	 50	 5	
99	 Danica	 x	 x	 2/2	 100	 10	
100	 Arcona	 x	 x	 2/2	 100	 10	
100	 Atrium	Ljungberg	 x	 x	 2/2	 100	 10	
100	 Wihlborgs	 x	 x	 2/2	 100	 10	
100	 Tre	(3)	 x	 x	 2/2	 100	 10	

 
  



  

Bilaga 6. Riskhantering 
 
SBI	 Företag	 Risk-		

hantering	
Andel	 Procent	 Poäng	

1	 Stena	Recycling	 x	 1/1	 100	 10	
2	 Stora	Enso	 x	 1/1	 100	 10	
3	 Lantmännen	 x	 1/1	 100	 10	
4	 SCA	 x	 1/1	 100	 10	
5	 Tetra	Pak	 x	 1/1	 100	 10	
6	 Volvo	Trucks	 x	 1/1	 100	 10	
7	 Vattenfall	 x	 1/1	 100	 10	
8	 Telia	C	 x	 1/1	 100	 10	
9	 Ragn-Sells	 x	 1/1	 100	 10	
10	 Arla	 x	 1/1	 100	 10	
11	 BillerudKorsnäs	 x	 1/1	 100	 10	
12	 Swedbank	 x	 1/1	 100	 10	
13	 Atea	 x	 1/1	 100	 10	
14	 Länsförsäkringar	 x	 1/1	 100	 10	
15	 Eon	 x	 1/1	 100	 10	

	
89	 Kungsleden	 x	 1/1	 100	 10	
90	 IFS	 x	 1/1	 100	 10	
91	 Serneke	 x	 1/1	 100	 10	
92	 Fabege	 x	 1/1	 100	 10	
93	 Tele2	 x	 1/1	 100	 10	
94	 Agility	 x	 1/1	 100	 10	
95	 Tieto	 x	 1/1	 100	 10	
96	 Kopparbergs	 -	 0/1	 0	 0	
97	 Movestic	 x	 1/1	 100	 10	
98	 Kuehne	+	Nagel	 x	 1/1	 100	 10	
99	 Danica	 x	 1/1	 100	 10	
100	 Arcona	 x	 1/1	 100	 10	
100	 Atrium	Ljungberg	 x	 1/1	 100	 10	
100	 Wihlborgs	 x	 1/1	 100	 10	
100	 Tre	(3)	 x	 1/1	 100	 10	

 
  



  

Bilaga 7. Certifieringar 
 
SBI	 Företag	 Social	 Miljö	 Kvalitet	 Bransch	 Andel	 	

Procent	
Poäng	

1	 Stena	Recycling	 x	 x	 -	 x	 3/4		 75	 7,5	
2	 Stora	Enso	 x	 x	 x	 x	 4/4	 100	 10	
3	 Lantmännen	 -	 -	 -	 -	 0/4	 0	 0	
4	 SCA	 x	 x	 x	 x	 4/4	 100	 10	
5	 Tetra	Pak	 x	 x	 x	 x	 4/4	 100	 10	
6	 Volvo	Trucks	 x	 x	 -	 x	 3/4	 75	 7,5	
7	 Vattenfall	 x	 x	 -	 -	 2/4	 50	 5	
8	 Telia	C	 -	 x	 -	 x	 2/4	 50	 5	
9	 Ragn-Sells	 -	 x	 -	 x	 2/4	 50	 5	
10	 Arla	 -	 -	 -	 -	 0/4	 0	 0	
11	 BillerudKorsnäs	 x	 x	 x	 x	 4/4	 100	 10	
12	 Swedbank	 -	 x	 -	 -	 1/4	 25	 2,5	
13	 Atea	 -	 x	 -	 -	 1/4	 25	 2,5	
14	 Länsförsäkringar	 -	 -	 -	 -	 0/4	 0	 0	
15	 Eon	 x	 x	 -	 -	 2/4	 50	 5	

	
89	 Kungsleden	 -	 -	 x	 -	 1/4		 25	 2,5	
90	 IFS	 -	 -	 -	 -	 0/4	 0	 0	
91	 Serneke	 -	 x	 -	 x	 2/4	 50	 5	
92	 Fabege	 -	 -	 x	 -	 1/4	 25	 2,5	
93	 Tele2	 -	 -	 -	 -	 0/4	 0	 0	
94	 Agility	 -	 x	 -	 -	 1/4	 25	 2,5	
95	 Tieto	 -	 -	 -	 -	 0/4	 0	 0	
96	 Kopparbergs	 -	 x	 -	 -	 1/4	 25	 2,5	
97	 Movestic	 -	 -	 -	 -	 0/4	 0	 0	
98	 Kuehne	+	Nagel	 x	 x	 x	 x	 4/4	 100	 10	
99	 Danica	 -	 -	 -	 -	 0/4	 0	 0	
100	 Arcona	 x	 x	 x	 -	 3/4	 75	 7,5	
100	 Atrium	

Ljungberg	
-	 -	 x	 -	 1/4	 25	 2,5	

100	 Wihlborgs	 x	 -	 x	 -	 2/4	 50	 5	
100	 Tre	(3)	 -	 x	 -	 -	 1/4	 25	 2,5	

 
  



  

Bilaga 8. Uppförandekod 
 
SBI	 Företag	 Intern	 Extern	 Andel	 	Procent	 Poäng	
1	 Stena	Recycling	 x	 -	 1/2		 50	 5	
2	 Stora	Enso	 x	 x	 2/2	 100	 10	
3	 Lantmännen	 x	 x	 2/2	 100	 10	
4	 SCA	 x	 x	 2/2	 100	 10	
5	 Tetra	Pak	 x	 x	 2/2	 100	 10	
6	 Volvo	Trucks	 x	 x	 2/2	 100	 10	
7	 Vattenfall	 x	 x	 2/2	 100	 10	
8	 Telia	C	 x	 x	 2/2	 100	 10	
9	 Ragn-Sells	 x	 x	 2/2	 100	 10	
10	 Arla	 x	 x	 2/2	 100	 10	
11	 BillerudKorsnäs	 x	 x	 2/2	 100	 10	
12	 Swedbank	 x	 x	 2/2	 100	 10	
13	 Atea	 x	 x	 2/2	 100	 10	
14	 Länsförsäkringar	 x	 x	 2/2	 100	 10	
15	 Eon	 x	 x	 2/2	 100	 10	

	
89	 Kungsleden	 x	 x	 2/2		 100	 10	
90	 IFS	 x	 x	 2/2	 100	 10	
91	 Serneke	 x	 x	 2/2	 100	 10	
92	 Fabege	 x	 x	 2/2	 100	 10	
93	 Tele2	 x	 x	 2/2	 100	 10	
94	 Agility	 x	 x	 2/2	 100	 10	
95	 Tieto	 x	 x	 2/2	 100	 10	
96	 Kopparbergs	 -	 x	 1/2	 50	 5	
97	 Movestic	 x	 x	 2/2	 100	 10	
98	 Kuehne	+	Nagel	 x	 x	 2/2	 100	 10	
99	 Danica	 x	 x	 2/2	 100	 10	
100	 Arcona	 x	 x	 2/2	 100	 10	
100	 Atrium	Ljungberg	 x	 x	 2/2	 100	 10	
100	 Wihlborgs	 x	 x	 2/2	 100	 10	
100	 Tre	(3)	 x	 x	 2/2	 100	 10	

 
 


