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Abstract 
Issue: Corporate responsibility remains difficult to define and its importance changes over time 
and through context. Thus, the companies themselves have the opportunity to interpret their 
responsibility, which leads to different focus areas. The companies have embraced this 
opportunity and thus focused their communication on their stakeholders who have a great 
influence on the business too legitimize it. This makes it interesting to investigate how the 
companies' communicated responsibilities have changed over time, especially in the context of 
the Swedish industrial sector. 
 
Purpose: The purpose of this study is to examine how Swedish industrial companies and their 
communicated social responsibility changes over time. 
 
Method: The methodological approach used for this study is a longitudinal content analysis. 
Five companies within the Swedish industrial sector were chosen. Further, the annual reports 
for 1998, 2003, 2008, 2013 and 2018 was coded via the content analysis through the defined 
categories, Economical, Ethical, Environmental and Social-responsibilities. 
 
Conclusion: In conclusion this study shows a shift in communication regarding social 
responsibility in annual reports. This is analyzed through the context of the identified categories 
which are found to be changing. At first, we find a prominent isomorphism in the categories. 
However, regarding the later years the companies seem to be using a ground-level of CSR 
communication including the soft regulations while they individually differ in the categories. 
This shows that the companies strive for legitimacy via strategic and heterogenic 
communication above the ground-level of soft regulations. 
 
Keywords: Corporate social responsibility, Legitimacy theory, Isomorphism, Strategic 
communication, Swedish industrial sector. 
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1. Inledning 
Inledningsvis ges en introduktion till uppsatsens bakgrund som sedan mynnar ut i en problematisering och 
uppsatsens syfte samt frågeställning. Därefter presenteras uppsatsens praktiska och teoretiska bidrag och avslutas 
sedan med uppsatsens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Det är vanligt att företag kommunicerar sitt sociala ansvarstagande genom att använda 
årsredovisningar som ett medie för detta (Tewari, 2011). Företagen förändrar sin 
kommunikation utifrån att det sker förändringar av värderingar och förväntningar i vår omvärld 
och årsredovisningen har därmed utvecklats till ett medie för att skapa en positiv bild och image 
av företaget. Eller som Andersson och Imperia (1992) presenterar det: en personalitet och 
filosofi för organisationen. En av anledningarna till detta är att trycket på att visa Corporate 
Social Responsibility (CSR) arbetet har ökat som en följd av de företagsskandalerna under tidigt 
2000-tal. Dessa ledde till sociala och etiska åtaganden i samhället vilar nu ett tryck på företag 
att kommunicera information som behandlar deras sociala ansvar i förhållande till sin 
omgivning (CSR) (Arvidsson, 2010; Borglund, De Geer & Sweet, 2017). Företagets omgivning 
och intressenter har olika förväntningar på företaget och dessa förändras kontinuerligt. Freeman 
och Evan (1990) för en diskussion angående intressenterna, där de påpekar att de viktigaste 
intressenterna som kan påverka organisationen i störst utsträckning bör ha det största 
inflytandet på hur organisationen sköts. Vidare anses god bolagsstyrning kräva att 
ansvarstagande riktar sig mot flertalet intressenter (Adnan & Tandigalla, 2017). 
 
Företagens roll i samhället har varit en fråga om förändrats över tid, något som tydliggörs av 
det Friedmans (1970) menar om att företagens roll i samhället var maximera aktieägarvärdet 
genom att maximera vinsten. Denna roll har sedan förändrats till idag, till stor del på grund av 
Freeman (1984) kritik som hävdar att företagens roll snarare är ett sätt att organisera 
ekonomiskt liv, och därmed behöver ta ansvar mot andra intressenter än aktieägaren. Denna vy 
delas av ett flertal författare (Sethi, 1975; Jones, 1980; Freeman, 1984; Evan & Freeman, 1993; 
Borglund, 2006) och har också byggts på under åren för att kulminera i intressentteorin.  Detta 
intressentfokus delas även av CSR som enligt Aguilera et al. (2006) som populariserades kring 
millennieskiftet. Även i nutid har en del av populariteten för CSR byggts upp på kritik av 
Friedmans idé om företagens roll, där han hävdar ett ansvarsfullt företagande genom fokus på 
aktieägarna (Borglund et al., 2009).  Genom att inkorporera CSR i sin verksamhet kan bolag 
generera en önskvärd image som uppfattas av företagets intressenter. Långsiktigt hävdar Du, 
Bhattacharya och Sen (2010) att sådana engagemang stärker relationen mellan företaget och 
dess intressenter vilket bland annat leder till lojalitet och ger en förbättring av de ekonomiska 
resultaten.  
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Företagens roll och vad den innebär har genom ett antal faktorer som intressentteori, CSR och 
olika organisationer såsom FN och OECD långsamt förändrats till en roll som inte enbart 
fokuserar på vinstmaximering, utan även kräver ett ansvarstagande mot omgivningen och dess 
intressenter. 
 
Det finns en diskussion om företags sociala ansvar och samhällsmedborgare som enligt Moon 
och Bunny (2001; se Borglund, 2006) är byggd på globaliseringen och digitaliseringen som 
gjort organisationer mer synliga och mer känsliga och som exempel på detta 
är förtroendekriserna i näringslivet i USA och Europa. Kriser såsom Enron, Arthur Arthursson, 
Tyco, Worldcom (Borglund, 2006). Enron gick i konkurs efter en rad avslöjande, såsom 
manipulering av elmarknaden, undangömt skulder och förluster för att öka ledningens 
ersättningar. Ovan nämnda företag blev alltså symbolen för hur organisationer missbrukar 
förtroendet mot deras intressenter. Ur kriserna populariserades företags sociala ansvar både i 
medias rapportering och från politiskt håll.  
 
Organisationer som FN, OECD och EU-kommissionen publicerar kontinuerligt underlag och 
riktlinjer för hur företags sociala ansvarstagande bör vara och inom finansmarknaden har 
begrepp som hållbarhetsindex växt fram. Inom den akademiska världen har företagens sociala 
ansvar fått också fått uppmärksamhet. Tidigare forskning visar på att kommunikationstrenden 
hos företag har ett fokus som berör CSR-frågor allt mer. Ansvarstagande genom CSR blir ett 
sätt att definiera företagens roll i samhället (Sethi, 1975; Deegan, 2002; Castelló & Lozano, 
2011). KPMG (2018) presenterar en rapport som beskriver den ökade trenden av att rapportera 
företaget ansvarstagande som gör gällande att 93 procent av företagen i G250 (de 250 största 
bolagen sett till omsättning i världen) idag rapporterar sitt ansvarstagande, till skillnad från 64 
procent 2005. Av företagen på N100-listan (topp 100 företagen vad gäller inkomst i de 49 
deltagande länderna) använder sig idag 75 procent kontra 41 procent sett till samma tidsperiod.  
 
Vad gäller tidigare forskning studerar Golob (2015) artiklar rörande kommunikationsforskning 
och CSR samt diskuterar hur kommunikationen kommer till uttryck i olika medier. Ett av de 
områden som mindre andel forskning bedrivits på är hur CSR kommer till uttryck i 
årsredovisningar. Tewari (2011) menar att företags årsredovisningar är ett relevant medium att 
kommunicera sitt ansvarstagande och mot vilka intressenter som deras aktiviteter riktar sig. Det 
förekommer forskning om motiv bakom CSR och detta diskuteras ofta genom legitimitetsteori 
och institutionell teori. Plumlee, Brown, Hayes och Scott-Marshall (2015) samt Deegan (2002) 
diskuterar frivillig CSR-kommunikation och företagens projekt som en idé till att de försöker 
legitimera sig mot sina intressenter och därmed ta ansvar mot dem. Meyer och Rowan (1977) 
hävdar att för att en organisation ska nå en legitim ställning som ger ett slags rättfärdigande för 
verksamheten så bör dem förhålla sig till rådande normer och värderingar i sin institutionella 
miljö och omvärld. Tidigare forskning påvisar som utveckling av detta att branschledande 
organisationer redovisar en ökad mängd CSR-information. Verksamheter inom samma sektor 
har identifierats använda strategier av likartad karaktär för att uppnå en legitim ställning 
(Guthrie, Cuganesan & Ward, 2009; Roberts, 1992). 
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Sverige har kontinuerligt verkat på en topp tio position på Environmental Performance Index 
som produceras av Yale University (EPI Results, 2018) och är ett land med internationellt 
erkänt fokus på socialt ansvar och därmed hållbart företagande. Sverige har även introducerat 
lagkrav på att publicera hållbarhetsrapporter (PWC, 2017). Men också publicerat Globalt 
Ansvar 2002 genom Utrikesdepartementet (Frostenson & Borglund, 2006). Företags sociala 
ansvar anses ha vuxit fram inom EU under millennieskiftet med den så kallade grönboken från 
2001, vilket var ett dokument som många intressenter kommenterade och utvecklade 
(Frostenson & Borglund, 2006).  
 
Den svenska industrisektorn är en sektor som starkt bidrar till Sveriges bruttonationalprodukt, 
BNP, (SCB, 2018) samtidigt som företag inom denna sektor även är den andra största vad gäller 
utsläpp av växthusgaser i landet (Ekonomifakta, 2018). Den svenska industrisektorn släpper ut 
drygt 17 miljoner ton av växthusgaser, jämfört med Sveriges totala utsläpp på 52 miljoner ton. 
Inom dessa släpper industrisektorn ut en stor del partiklar, svaveldioxid, kväveoxider och 
koldioxid. Utsläppen i Sverige har till stor del minskat och det gäller även industribranschen 
efter ut omfattande åtgärdsarbete under 1970 och 1980-talet. (Ekonomifakta, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  



	 4	

1.2 Problematisering 
Aktieägarvärdet som presenteras av Friedman (1970) och därigenom ansvar mot aktieägaren 
var i fokus i den strategiska kommunikationen under en längre tid. Detta i samband med att 
begrepp som CSR och vidden av företagets ansvarstagande blivit mer populära och därmed har 
getts en större roll i bolagsstyrning och deras strategiska kommunikation (Borglund et al., 
2017).  
 
Tidigare forskning säger att CSR är strategisk kommunikation ur ett legitimitetsperspektiv 
(Ellerup Nielsen & Thomsen, 2018). Den ständigt flytande definitionen av vad ett företags 
ansvar är ger företagen själva möjligheten att tolka vart gränsen för deras ansvarstagande går 
(Borglund et al., 2017). Detta innebär att företag drar sin egna tolkning angående sitt 
ansvarstagande, vilket kan leda till olika agerande och fokusområden i sin kommunikation. 
Ellerup Nielsen och Thomsen (2018) menar att det är vanligt för företag att dela in sitt 
ansvarstagande i olika kategorier efter identifierade fokusområden. Exempelvis lyfts sociala 
och miljömässiga frågor som fokusområden. Borglund et al., (2017) presenterar i relation till 
detta att gränserna för var ansvarsgränsen går ger olika djup och bred i ett företags val av 
ansvarstagande. Detta bör därmed kunna tydas i företagens kommunikation enligt Tewari 
(2011) för att undersöka hur företagen definierar sina gränser, kategorier och hur detta 
förändrats.  
 
Evan och Freeman (1990) för en diskussion angående intressenterna, där de påpekar att de 
intressenter som kan påverka organisationen i störst utsträckning bör ha det största inflytandet 
på hur organisationen styrs. Företagen har antagligen anammat denna tanke med intressenter 
och dess inflytande och därmed förändrat sin kommunikation i efterhand genom att flertalet 
intressenter har fått större inflytande (Tewari,  2011). Att kommunicera sitt ansvarstagande har 
blivit vedertaget och genom CSR har detta blivit ett sätt att definiera företagens roll i samhället 
(Sethi, 1975; Deegan, 2002; Castelló & Lozano, 2011).  Enligt Lindgren och Swaen (2010) 
samt Lichtenstein, Drumwright och Braig (2004) har CSR skiftat över från ideologi till 
verklighet och därmed blivit nödvändig för organisationer att definiera sin roll i omvärlden 
genom att applicera ansvarstagande baserat på det egna företaget. Adnan och Tandigalla (2017) 
hävdar att god bolagsstyrning anses kräva att ansvarstagande riktar sig mot flertalet intressenter. 
 
Över tiden har företags roll i samhället förändrats och numera förväntas 
företaget presentera ansvarstagande mer övergripande i sin kommunikation. Svenska företag 
har länge ansetts vara i framkant gentemot omvärlden inom CSR och socialt ansvarstagande 
(EPI Results, 2018) och nyligen har det introducerats ett lagkrav på hållbarhetsrapporter (PWC, 
2017). Då industrisektorn är en av Sveriges största och viktigaste sektorer, med avseende på 
BNP (SCB, 2018) och även släpper ut näst mest växthusgaser i landet, är det intressant att 
undersöka hur de svenska företagens kommunicerade ansvarstagande har förändrats över tid.  
 
Socialt ansvar har vuxit fram som ett bolagsstyrningsområde och blivit mer populärt och 
numera vedertaget att kommunicera kring. Företags ansvar är fortsatt svårdefinierat eftersom 
dess betydelse förändras över tid och genom kontext.  
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Därmed har företagen själva möjligheten att tolka sitt ansvarstagande vilket leder till olika 
fokusområden. Företagen har anammat denna möjlighet och därmed fokuserat sin 
kommunikation mot sina intressenter som har stort inflytande på verksamheten och legitimerar 
den. Därmed blir det intressant att undersöka hur företagens kommunicerade ansvar har 
förändrats över tiden, speciellt i kontexten av svenska industrisektorn. 

1.3 Syfte & Frågeställning 
Vårt syfte är att studera hur svenska företag i industrisektorn kommunicerade sociala 
ansvarstagande har förändrats över tid. 
 
Frågeställning: 

• Hur har företags kommunicerade ansvarstagande förändrats över tid mellan 1998 och 
2018 utifrån de identifierade kategorierna? 

1.4 Avgränsning 
Studien avgränsas genom ett flertal variabler, dessa inkluderar bransch, år, omsättning, 
finansiell information och publika företag på den svenska börsen OMXS30. Detta mynnar ut i 
att tjugofem årsredovisningar, varav fem per företag, exklusive finansiell rapportering och 
separat hållbarhetsredovisning, undersöks. De studerade företagen verkar inom 
industribranschen, vilka är: Atlas Copco, Sandvik, Skanska, SKF och Volvo. Tidsperioden för 
studien omfattar åren 1998, 2003, 2008, 2013 och 2018.  
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2.Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras teorier som används för att tolka och bygga en förståelse för empirin. Vår teoretiska 
referensram delas in i faktiska teorier; Nyinstitutionell teori och Legtimitetsteori, därefter följer en 
problematisering runt företagens ansvar och problematiken i hur det definierats över tid. Vidare presenteras den 
gällande synen på företags ansvar genom begreppet CSR och hur det kopplas samman med Intressentteorin. 
Slutligen presenteras identifierade normdrivare för CSR och deras koppling till isomorfismen. 

2.1 Nyinstitutionell teori 
Nyinstitutionell teori undersöker organisationens omgivning och dess påverkan (Eriksson-
Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015), samt olika faktorer som kan påverka organisationers 
likformighet (Frostenson, 2015). Konceptet av den nyinstitutionella teorin handlar alltså om, i 
en utveckling av ovanstående, att beskriva samhällets och omgivningens inverkan på en 
organisation, dess sammanhang och relation till omvärlden som organisationen befinner sig i 
och verkar inom (Meyer & Rowan, 1977; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). Detta 
makroperspektiv sätter organisationer i relation till varandra som över tid ger en förståelse för 
utveckling och förändring på en mikronivå (Frostenson, 2015). Ett tydligt exempel på detta är 
studien av Burns och Baldvinsdottir (Ibid.) som visar på att när organisationers invanda mönster 
möter nya normer i form av affärsvillkor bildas ett tryck som driver på en förändring internt i 
organisationen.  
 
Den nyinstitutionella teorin handlar vidare om att den kontext som är gällande för en 
organisation skapas av de normer och de kulturella faktorer som är närvarande för en 
organisation utöver de övergripande lagar och regler som finns att förhålla sig till (Eriksson-
Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015).  
 
Frågan om legitimitet är relevant då affärsmässig stabilitet argumenteras för att vara något som 
kan få företagen att imitera varandra för att uppnå en legitim ställning (Eriksson-Zetterquist, 
Kalling & Styhre, 2015). Med tanke på den dragning mot likformighet som kan ske i de 
organisatoriska fälten presenteras tre typer av isomorfism eftersom att hur andra organisationer 
agerar och verkar räknas med i situationer av beslutsfattande. Denna strävan efter att vara 
legitim leder således till en likformighet och fenomenet känt som isomorfism.  

2.1.1 Isomorfism 
Isomorfism beskriver den homogenitetsprocess som grundar sig i institutionella tryck på 
organisationer. DiMaggio och Powell (1983) menar att den institutionella isomorfismen sker 
genom tre huvudsakliga mekanismer: tvingande-, imiterande- och normativ isomorfism. Det är 
genom dessa källor som förändringar kan ske i en organisation. De tre isomorfa mekanismerna 
är av analytisk karaktär och trots att de kan existera parallellt och korsas i en empirisk miljö så 
härstammar de från olika förutsättningar och leder genom detta i sin tur till olika resultat. 
DiMaggio och Powell (1983) menar vidare att en homogenitet uppstår i en bransch eller 
organisatoriskt fält eftersom att aktörerna inom, den av oss identifierade sektorn, den givna 
sektorn agerar efter en och samma kravbild och regelverk. 
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Den tvingande isomorfismen uppstår genom tryck från organisationer i omvärlden i form av 
formell och informell karaktär. Dessa påtryckningar, eller krav, härstammar från stora aktörer 
med stort inflytande och ges genom detta en legitim ställning på en institutionell nivå (Meyer 
& Rowan, 1977). Ett tydligt exempel på en sådan kan vara staten som med hårda regleringar 
och lagar kan agera tvingande och om regler och krav som finns inte efterlevs ger det följden 
av straffåtgärder (Eriksson-Zetterquist et al., 2015). En given anledning till att följa regler är att 
undvika legitimitetsproblematik samtidigt som den tvingande typen av isomorfism kan ske 
informellt genom förväntningar på organisationen (DiMaggio & Powell, 1983).  
 
Tvingande isomorfism menar oftast formella lagar och regleringar från statliga eller överstatliga 
organisationer, men den finns även som ovan nämnt i form av informell karaktär (Eriksson-
Zetterquist et al., 2015; Borglund et al., 2017). Detta brukar benämnas som mjuka regleringar. 
Dessa mjuka regleringar betraktas som normdrivare och behandlar olika typer av standarder 
och certifieringar som organisationer kan använda sig av i sitt verksamhetsdrivande. Ett 
exempel på detta är Global Reporting Initiative (GRI), som utvecklats som en standard för 
hållbarhetsredovisning men som inte är ett faktiskt tvingande regelverk (Borglund et al., 2017). 
Företag har ett flertal påtryckningar och förväntningar på sig genom lagar och mjuka 
regleringar. Detta kan vara en anledning till varför företag blir homogena via användning av 
mjuka regleringar som hjälper organisationer att bli legitima. Identifierade mjuka regleringar, 
normdrivare, presenteras nedan i avsnitt 2.5 Ramverk och standarder. 
 
Imiterande isomorfism och dess process grundar sig i en organisatorisk osäkerhet. Den 
osäkerheten kan bero ett antal faktorer som exempelvis att ha flertalet olika företagsmål kan 
anses vara tvetydiga och detta skapar en intern förvirring vad gäller bolagets styrning (Adnan 
& Tandigalla, 2017). Ett annat exempel kan vara när företagets miljön i sig skapar osäkerhet 
(DiMaggio & Powell, 1983). Det blir då en problemlösning att imitera en aktör som anses 
framgångsrik och legitim. Kock (2005) menar i anknytning till detta att när ett fälts 
framgångsrika organisationer lämnar ifrån sig information om sin styrning eller strategi gör det 
att graden av branschimitation ökar. Genom denna typ av imitation för framgång sker således 
en homogenisering av marknaden (DiMaggio & Powell, 1983). Imiteringen som sådan handlar 
om att människor vill ha tydliga ramar att arbeta efter och ständigt är på jakt efter nya sätt att 
bygga sin verksamhet utifrån dessa (Kimberly, 1980; DiMaggio & Powell, 1983). Om då en 
organisations struktur eller arbetssätt anses framgångsrikt blir det lätt för andra att modellera 
sin verksamhet efter denna vilket kan ske indirekt genom exempelvis rekrytering eller helt 
medvetet och direkt via användning av en konsultbyrå som arbetar på ett visst sätt, efter en viss 
modell (DiMaggio & Powell, 1983).  
 
Den normativa isomorfismen härrör från en professionalisering, vilket innebär att en 
yrkesgrupp strävar efter att definiera de gällande villkoren och metoderna som anammas i sin 
respektive bransch (Larson, 1977; DiMaggio & Powell 1983). Detta tas i uttryck genom att 
företag och organisationer inom samma bransch är på jakt efter och anställer personer som 
bland annat har samma akademiska meriter och utbildningsnivå.  
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I sin tur medför detta att kunskapen och värderingarna för varje anställd är snarlika vilket leder 
till att olika organisationer ser mer eller mindre lika ut baserat på de personer som rekryteras 
(DiMaggio & Powell, 1983). Eriksson-Zetterquist et al. (2015) menar också att med tanke på 
att staten har en inverkan på utbildning och dess syfte så påverkar både profession och 
utbildning de två ovanstående källorna till isomorfism. Exempelvis kan detta illustreras med att 
studenter med samma examen är stöpta i en och samma form där deras uppfattade normer och 
tankemönster ser liknande ut vilket medför att organisationerna som anställer dem kommer att 
agera och styras snarlikt.  

2.2 Legitimitetsteori 
Legitimitet anses vara avgörande för organisationens överlevnad och en förutsättning för 
resursflöde och stöd från en organisations intressenter (Palazzo och Scherer, 2006). Suchman 
(1995) definierar legitimitet nedan.  
 

“Legitimitet är en generaliserad uppfattning eller antagande om att en enhets handlingar är önskvärda, 
korrekta eller lämpliga inom något socialt konstruerat system av normer, värderingar, övertygelser och 

definitioner.” 
(Suchman 1995, s.574) 

 
Suchman (1995) menar att det är viktigt att uppnå legitimitet av flera anledningar. Legitimitet 
förbättrar både stabiliteten och begripligheten av en organisations aktiviteter, och författaren 
hävdar även att legitimitet leder till att det är mer troligt att omgivningen ger resurser till 
organisationer som ses som önskvärda. Kort sagt, mer legitima genom att påvisa sin rätt att 
existera och verka. 
 
Legitimitet anses vara en imaginär resurs som krävs för att få tillgång till andra resurser 
(DiMaggio & Powell, 1983). Vidare menar Hybel (1995) att intressenterna till viss mån 
kontrollerar organisationens legitimitet och därmed dess resurser. Även Parsons (1960), Pfeffer 
och Salancik (1978) samt Weber (1978) argumenterar att legitimitet är avgörande för 
organisationens överlevnad då det är en förutsättning för det kontinuerliga flödet av resurser 
och ger ett fortsatt stöd för organisationens beståndsdelar (Palazzo & Scherer, 2006). 
Organisationer som förlorat legitimitet genom exempelvis en skandal kan finna det svårt att 
genomföra sociala utbyten med deras partners och intressenter då dessa inte förväntar sig att 
organisationen håller sig till de sociala eller moraliska reglerna (Palazzo & Scherer, 2006). 
 
Ellerup Nielsen & Thomsen (2018) utvecklar det som presenteras av Palazzo och Scherer 
(2006) och skriver om organisationers strävan efter intressenternas stöd till dess aktiviteter.  
Kopplat till detta beskrivs att legitimitet är “en process där organisationer söker godkännande 
för sina handlingar från grupper i samhället” som presenterades av (Kaplan & Ruland, 1991) 
vilket även kopplar detta samman med vad Suchman (1995) nämner angående hur legitimitet 
är ett socialt konstruerat koncept baserat på hur organisationer aktiviteter uppfattas eller antas 
inom ett samhälle. Det gör att kommunikation är väldigt viktig för legitimitet, inte enbart verbal 
kommunikation utan även icke-verbal sådan genom ett agerande med ansvarsfulla handlingar 
(Suchman 1995).  
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Enligt Meyer & Rowan (1977) antas organisationer vilja uppnå legitimitet genom att följa 
rationaliserade myter som beskriver hur man bäst organiserar sig eller bedriver en verksamhet. 
Det anses vara ett ceremoniellt anammande och något som behövs för att uppnå en legitim 
ställning (Frostenson, 2011). Organisationer antas anamma både samhällstrender och 
genomföra aktiviteter som förväntas ge ökad legitimitet, och andra ageranden som visat sig 
vara framgångsrika kan identifieras hos liknande organisationer. Därmed leder en organisations 
sökande efter legitimitet till isomorfism (DiMaggio & Powell 1983; Frostenson 2011). 

2.2.1 Pragmatisk, Moralisk & Kognitiv Legitimitet 
Suchman (1995) presenterar tre olika sorters legitimitet och syftar till att definiera dessa för att 
användas som begrepp för framtida studier. Dessa tre olika sorters legitimitet är pragmatisk 
legitimitet, moralisk legitimitet och kognitiv legitimitet. De tre olika typerna och kommer 
presenteras här nedan. 
 
Pragmatisk legitimitet reflekterar ett direkt utbyte och influens mellan en organisation och en 
specifik intressent och detta är vanligtvis den formen av legitimitet som är enklast att 
manipulera. Det kan visa sig i hur en organisation medvetet vill förändra uppfattningen om 
något till en intressent (Suchman, 1995). Palazzo och Scherer (2006) utvecklar detta vidare och 
skriver att pragmatisk legitimitet bibehålls så länge intressenterna anser att de tjänar på 
organisationens aktiviteter. Det kan exempelvis handla om direkta fördelar för intressenter och 
således en omsorgsfull intressentförvaltning.  
 
Moralisk och kognitiv legitimitet syftar till mer eller mindre allmängiltiga kulturella regler där 
det inte uppskattas av intressenter om organisationen försöker ta genvägar för att undvika dessa. 
Den kognitiva legitimiteten tar sig i uttryck på en mer undermedveten nivå och det är tydligt 
för intressenterna att organisationen naturligt finns och verkar för en anledning med stöd av 
underförstådda uppfattningar (Palazzo & Scherer, 2006). Den kognitiva legitimiteten beskriver 
det som är ansett vara affärsmässigt vedertaget och förväntat av allmänheten (Ellerup Nielsen 
& Thomsen, 2018). 
 
Moralisk legitimitet däremot, baseras på medvetna moraliska bedömningar av en organisations 
resultat, rutiner, strukturer och dess ledare. Moralisk legitimitet är alltså något som konstrueras 
socialt genom att ge och överväga skäl för att motivera vissa handlingar, praxis eller 
institutionella ageranden. En logik som skiljer sig fundamentalt från organisationens 
egenintresse. Detta gör att moralisk legitimitet bör tolkas som medveten och övertygande 
kommunikation (Castelló & Lozano, 2011; Palazzo & Scherer, 2006; Suchman 1995). 
	  



	 10	

2.2.2 Skapa, Bibehålla & Reparera Legitimitet 
Suchman (1995) presenterar även tre olika utmaningar eller steg vad gäller legitimitet, vilka är: 
att skapa legitimitet, bibehålla legitimitet och reparera legitimitet. 
 
Utmaningarna inom legitimitet är att skapa den, bibehålla den och reparera den. Att skapa 
legitimitet beskriver Suchman (1995) som att när en organisation ska starta med nya aktiviteter 
som kan ligga utanför grundverksamheten. Då behöver organisationen vinna acceptans för 
aktiviteten och validitet för sig själva. Det finns tre vanliga strategier för att skapa legitimitet, 
dessa är (a) att anstränga sig för att anpassa sig till omgivningens mål inom organisationens 
nuvarande miljö, (b) anstränga sig för att välja mellan flera miljöer för att hitta en publik som 
kan stödja nuvarande praxis och (c) anstränga sig för att manipulera miljöstrukturen genom att 
skapa nya målgrupper och legitima förhållanden. Dessa kan kort förenklas till att organisationer 
antingen (a) anpassar sig till miljöer, (b) väljer bland miljöer eller (c) manipulera miljöer 
(Suchman, 1995). 
 
Bibehålla legitimitet anses vara betydligt lättare än både att skapa och reparera den, detta med 
tanke på att legitimitet, när den är aktiv, förblir den “tagen för given” och legitima aktiviteter 
blir allt mer rutinmässiga i organisationen. Suchman (1995) presenterar tre anledningar till 
varför bibehållandet av legitimitet kan skapa problem. (a) Publiken är ofta heterogen, (b) 
stabilitet innebär ofta stelhet och (c) en institutionalisering genererar ofta sitt egen motstånd. 
Anledningarna är alltså att legitimitet grundar sig, och bildas i en relation till intressenter samt 
inte är något som ägs av organisationen i sig. Detta förvärras sedan av att anpassning, isomorfa 
beteenden samt att legitimiteten blir tagen för givet skapar problem med hur organisationen 
hanterar förändringar i sin omgivning (Suchman, 1995). 
 
Att reparera legitimitet kan liknas vid, och ligger nära med att skapa legitimitet, men det bör 
påpekas att detta är något som enbart sker reaktivt och oftast i samband med oförutsedda kriser. 
Suchman (1995) påpekar att det går att använda strategierna för att skapa legitimitet även för 
att reparera denna, men först behövs en tydlig distinktion mellan perioder för att intressenterna 
ska kunna differentiera “nu” från “då”. Denna “distinktionsvägg” kan skapas genom att delge 
information till intressenterna såsom exempelvis att neka krisen, ursäkta krisen, rättfärdiga 
krisen eller förklara krisen. Väggen kan även skapas genom att omstrukturera organisationen 
eller genom att inte få panik.  
 
Anledningen till att inte få panik anses vara ett sätt att reparera legitimitet är på grund av att 
precis som presenteras vad gäller att bibehålla legitimitet behövs det en mer subtil och delikat 
handpåläggning för att starta reparationerna (Suchman, 1995). Att agera panikartat och ge sken 
av att inte vara i kontroll är således något som försvårar en reparationsprocessen. 
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2.3 Ansvar 
Ansvarsbegreppet har flera sidor till sig beroende på vilket perspektiv som tillåts definiera det. 
Nedan presenteras begreppen ansvar och ansvarstagande och vad som kan tolkas vara 
företagens ansvar.  
 
I akademisk litteratur identifieras begreppen responsibility, responsible, accountability och 
accountable. De översätts till svenska som ansvar, ansvarig samt ansvarighet och dessa är 
vanligt förekommande för att beskriva olika företeelser. Både allmänheten, vetenskapen och 
ordböcker definierar och använder begreppen olika (McGrath & Whitty, 2018). För att reda ut 
och definiera begreppen försöker författarna McGrath och Whitty (2018) definiera dem genom 
en studie av olika definitioner i ordböcker. Författarna kommer fram till nedan definitioner, 
som vi översatt till svenska.  
 

Engelska “Google 
translate” 

Mcgrath & 
Whitty(2018)(Engelska 

Mcgrath & Whitty(2018)(Svenska) 
 

Responsibility 
Ansvar 

 
An obligation to satisfactorily 

perform a task. 
En skyldighet att på ett 

tillfredsställande sätt utföra en uppgift. 

Responsible Ansvarig Accepting an obligation to 
satisfactorily perform a task. 

Acceptera en skyldighet att på ett 
tillfredsställande sätt utföra en uppgift. 

Accountability Ansvarighet Liability for ensuring a task is 
satisfactorily done. 

Ansvaret för att säkerställa att en 
uppgift är tillfredsställande utförd. 

Accountable Ansvarig Having liability for ensuring a task 
is satisfactorily done. 

Att ha ansvar för att se till att en 
uppgift utförs på tillfredsställande sätt. 

Tabell 1: Egen sammansättning: Termen ansvar i engelska, översatt till svenska och sedan igen fast i sina 
definitioner. 

 
Detta visar att begreppen är lika varandra men att det likväl finns en distinktion. Vår tolkning 
är att det handlar om ett tidsperspektiv, där man från början har ett ansvar (responsibility), och 
efter en utförd aktivitet så erhålls en skyldighet (accountability) att stå till svars för att det som 
utförts skett på ett tillfredsställande och legitimt sätt. 

2.3.1 Ansvar för företag 
Det är vanligen ansett att företags ansvar och ansvarighet är svårt att definiera eftersom att 
definitionen om vad det konkret innebär att vara ansvarstagande inom näringslivet ständigt 
ändras (Borglund et al., 2017). Anledningen till detta är att vår föränderliga värld ständigt 
utvecklas och att ett företag anses ha olika ansvar gentemot olika intressenter. Vad företag ska 
ta ansvar för förändras över tid och dess definition blir således beroende av en kontextuell 
omgivning och vad som anses rimligt i nuet (Borglund et al., 2017).  
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Företag som strävar efter att öka sin legitimitet kan göra detta genom att införa CSR-arbete som 
en strategisk princip i sin bolagsstyrning (Katsoulakos & Katsoulacos, 2007). Exempelvis kan 
detta göras genom att anamma rådande mjuka regleringar och använda dessa i sin 
kommunikation. 
 
Diskussionen angående företags ansvarstagande går tillbaka till 1970 när Friedman (1970) 
presenterade det välkända citatet: 
 

“The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits”  
(Friedman, 1970) 

 
Det grundar sig i tanken att ett företag inte kan ha ett socialt ansvar och att företaget istället bör 
maximera sitt egenintresse då det är upp till individerna bakom företaget, aktieägarna att ta det 
sociala ansvaret genom att använda kapitalet för välgörande ändamål (Friedman, 1970; 
Borglund, 2006).  
 
Ovan idé har blivit kritiserad då det anses att organisationer har ett stort och utbrett ansvar mot 
ett flertal intressenter (Sethi, 1975; Jones, 1980; Freeman, 1984; Evan & Freeman, 1993; 
Borglund 2006). Argumentationen som Freeman (1984)  för är grundad på argumentet att 
företag har blivit ett verktyg till att organisera ekonomiskt liv (Borglund, 2006). Det finns ett 
antal definitioner som behandlar företags sociala ansvarstagande. 
 

 “Social responsibility implies bringing corporate behavior up to a level where it is congruent with the 
prevailing social norms, values, and expectations of performance.”  

(Sethi, 1975, s. 62) 
 

“Företagens sociala ansvar är uppfattningen att företag har en skyldighet att bistå andra intressenter i 
samhället utöver aktieägare och det som föreskrivs i lag och fackavtal.” 

(Jones, 1980) 
 
FN har tagit fram en definition av företagets ansvar, och den presenterades 1987 i den så kallade 
Brundtlandrapporten. Även EU-kommissionen och den svenska regeringen har sina 
definitioner.  
 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(Brundtlandrapporten, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 
Future, 1987, s.41) 

 
”“the responsibility of enterprises for their impacts on society”  

(A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility. s.6) 
 

“Att alla företag har en långsiktig syn på värdeskapande och bedriver en verksamhet som gynnar en hållbar 
utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.” 

(Hållbart företagande – Plattform för svenskt agerande, s.10) 
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Som kan ses ovan finns det många definitioner av företagens sociala ansvar precis som det finns 
många definitioner av begreppet ansvar. Definitionerna av företags ansvar passar väl in på hur 
ansvarsbegreppets tidsperspektiv men visar även hur svårt det är att definiera detta begrepp. 
 
I nuvarande form av digitalisering och globalisering är företag känsliga mot kritik som lätt kan 
uppnå en snöbollseffekt slå hårt mot företagets legitimitet. Ett sätt att skapa legitimitet och 
undvika kritik är via ett normativt beteende (Meyer & Rowan, 1977). Detta skyddar företaget 
genom att anpassa sig till den föränderliga världen och branschen, något som sedan utnyttjas 
genom att skapa och bibehålla pragmatisk och moral legitimitet via sin kontinuerliga 
kommunikation av ansvarstagande via årsredovisningar och andra medier (Palazzo & Scherer, 
2006). 
 
Det har genom åren förekommit olika nyanser av vad ansvarsbegreppet innebär men att 
aktiviteter och kommunikation av dessa anses ge företag en ökad legitimitet är fortsatt gällande 
idag. Företag idag värderas på mer än sin grundverksamhet på så sätt att de bedöms utifrån sin 
förmåga att agera efter vad som anses ansvarsfullt (Borglund et al., 2017). Det anses fortfarande 
centralt att ha en effektiv verksamhet med bra fungerande interna processer (Meyer & Rowan, 
1977). Vad ett företag kommunicerar handlar även om att försöka anpassa sig efter vad som 
uppfattas lämpligt efter de normer som råder i samhället (Suchman, 1995). Tewari (2011) 
diskuterar hur företag kommunicerar sitt ansvarstagande internt och externt, något som blivit 
populärt i och med fokusen på hållbarhetsredovisningar och integrerade redovisningar hos 
företag. Borglund et al. (2017) menar att en ständigt flytande definition av begreppet bidrar 
med en viss tolkningsfrihet och på så sätt kan företagen själva avgöra vart gränsen för deras 
ansvar går.  
 
Inom den akademiska litteraturen och i företags praxis har CSR varit den dominanta och 
möjligen till och med den exklusiva termen för företagets sociala ansvar (Carroll & Shabana, 
2010), termen används och likställs även i denna uppsats som företagets sociala ansvar. Därmed 
presenteras det nedan tillsammans med intressentteori. 
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2.4 Corporate Social Responsibility & Intressentteori 
Intressentteorin växte fram under 1980-talet i samband med lanseringen av Freemans bok 
Strategic Management- A Stakeholder Approach där författaren observerade att de nuvarande 
teorierna inte stämde överens med förändringarna som inträffade i företagsklimatet under 1980-
talet och att det behövdes ett nytt konceptuellt ramverk (Freeman, 1984). I detta nya ramverk 
definierades stakeholders eller intressenter som nedan. 
 

“Any group or individual who is affected by or can affect the achievement of an organization’s objectives” 
(Freeman, 2001, s.6) 

 
Syftet med en intressentbaserad styrning handlar alltså om att hitta metoder för att arbeta 
strategiskt gynnsamt med de grupper och relationer en organisation kan påverkas av. Ett antal 
konkreta exempel på intressenter är exempelvis de anställda, leverantörer, kunder, 
fordringsägare samt långivare där de kan kategoriseras via en intern och extern karaktär 
(Carroll, 1991). 
     
Intressentteorin fokuserar vidare på att en organisation investerar i relationerna med 
intressenterna som har incitament till att intressera sig i organisationen och att stabiliteten av 
dessa relationer är beroende på liknande principer eller värden (Freeman, 1995). Det anses även 
vara viktigt att balansera intressenternas intressen för övergripande värdeskapande (Donaldsson 
& Preston, 1995; Freeman, 1984; Freeman et al., 2010; Bottenberg 2017). Anledningen till 
detta anses vara att själva idéen kring intressentfokusering associeras med minskade kostnader 
på lång sikt, på grund av ett minskat behov av kontroll (Freeman, 1984). Målet med 
intressentfokuseringen är att nå ett “win- win” scenario på medellång till lång sikt (Carroll, 
1991). Vidare finns en naturlig konfiguration mellan idén med CSR och en organisations 
intressenter på grund av att det passar ihop med det sociala ansvarstagandet i CSR. Anledningen 
till detta är att det sociala ansvaret blir personaliserat när en organisation väljer vilka 
intressenter som ska vara i fokus i sitt CSR-arbete (Ibid.). 
 
Om intressentteorin syftar till att undersöka vem organisationen bör vara ansvarig mot syftar 
CSR till vilka ansvar organisationen bör uppfylla, vilket gör att begreppen är tydligt 
sammanhängande (Kakabadse et al., 2005). Carroll (1991) beskriver att det finns en naturlig 
konfiguration mellan idén med CSR och en organisations intressenter på grund av att det passar 
ihop med det sociala ansvarstagandet i CSR. Anledningen till detta är att det sociala ansvaret 
blir personaliserat när en organisation väljer vilka intressenter som ska vara i fokus i sitt CSR-
arbete. CSR är intressentorienterad (Aguilera et al., 2006) och begreppet CSR som sådant 
populariserades kring millennieskiftet som en motreaktion till vad som ansågs vara ett 
kortsiktigt och ansvarslöst företagande som enbart fokuserade på aktieägarna har prioriterats 
över de övriga intressenterna (Borglund et al., 2009).  
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Carroll (1991) diskuterar en pyramid med fyra nivåer av socialt ansvar ett företag bör sträva 
efter. Dessa nivåer utgörs av ekonomi, lagar, etik och filantropi. Carroll (1991) hävdar vidare 
att det är dessa ansvarsområden som behöver antas för att ett företag ska uppfattas som legitimt 
och att faktiskt arbeta med CSR. Den nivån som är mest central i pyramiden är den ekonomiska, 
detta med tanke på att det utan vara lönsam inte finns någon verksamhet att bedriva. Alla ett 
företags övriga ansvar grundas i den ekonomiska aspekten, vilken ses en given förutsättning för 
verksamheten.  
 
Därefter kommer lagar då företag förväntas hålla sig inom lagarna och hantera sina uppdrag 
enligt god affärssed (Carroll, 1991). Till exempel som Evan och Freeman (1990) påpekar bör 
företaget följa lagarna inom miljö och arbetsmiljö för att anses vara ansvarsfulla. Regelverk 
reflekterar samhällets “kodade etik” i den mening att lagar utgör det som anses rätt att följa i 
det sociala kontraktet mellan företag och samhälle (Carroll, 1991).  
 
Ansvarsområdet etik anses vara ett komplement till de tidigare ansvarsområdena som behandla 
ekonomi och lagar. Anledningen till detta är att det etiska grunderna utgörs av att följa 
standarder, normer och förväntningar som en organisations intressenter och omgivning anser 
som rättvisa (Carroll, 1991). Det anses att etiska värderingar förekommer lagar då dessa är 
drivkraften till att ett given lag skapas. Ett exempel på detta är hur hållbarhetsredovisningen 
tidigare var en mjuk reglering från GRI  (GRI, u.å), men numera blivit ett lagkrav för svenska 
företag 2017 (PWC, 2017). Dessa etiska värderingar kan kopplas samman med den 
institutionella teorins normdrivare och mjuka regleringar. Det kan alltså förväntas att företag 
försöker uppnå värderingar och normer som är av högre standard än dem som är krävda genom 
lag. Detta kan ses i den ökade mängden företag som anslutit sig till mjuka regleringar av 
överstatliga och NGOs.  
 
Till sist och på toppen av Carrolls pyramid beskrivs de filantropiska ansvaret vilket fokuserar 
på att organisationen ska agera önskvärt genom att vara en god samhällsmedborgare. Detta kan 
ske då företag engagerar sig i aktiviteter för socialt ansvarstagande. Exempel på detta kan vara 
att dela med sig av finansiella resurser eller resurser i form av tid, utbildning eller 
samhällsengagemang. Det filantropiska och det etiska ansvaret är snarlika, men den stora 
skillnaden ses i det som förväntas eller anses vara önskvärt. Vad gäller det filantropiska ansvaret 
förväntar sig inte omgivningen sig att företag ska agera på ett visst sätt men i det etiska ansvaret 
förväntar samhället sig att företaget ska agera på ett visst sätt. Därmed kan det vara svårt att 
skilja dessa åt, i och med att förväntan är ett abstrakt begrepp vilket således leder till att det kan 
vara svårt att både tolka och identifiera för företag vad som förväntas och önskas av dess 
intressenter och övrig omgivning. 
 
Mellan Carrolls (1991) etiska och filantropiska ansvar finns en oklar gränsdragning när dessa 
ska appliceras praktiskt. Den stora skillnaden är huruvida ett företag förväntas eller inte 
förväntas bete sig på ett visst sätt. Det kan då bli svårt att tolka vilken av dessa ansvarsområden 
en mjuk reglering specifikt kategoriseras till. Mjuka regleringar ses som en typ av informellt 
tvingande isomorfism och därmed har de en distinkt koppling till Carrolls (1991) legala ansvar.  
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Samtidigt är dessa informellt tvingande och därmed inte ett krav från omgivningen. Det kan 
dock vara förväntat att företag ska förhålla sig till dessa mjuka regleringar och därmed kopplar 
det samman med det etiska ansvaret. Vissa regleringar är dock kanske inte förväntade, men 
önskade av omgivningen istället.  
 
Inom litteraturen som berör socialt ansvarstagande delas CSR in i fyra återkommande 
kategorier vilka är, ekonomi, etik, miljö och socialt ansvar (Borglund et al., 2017; Ellerup 
Nielsen & Thompsen, 2018; Landrum & Ohsowski, 2018). Inom denna begreppsram stämmer 
ekonomi överens med Carrolls (1991) definition, men etik, miljö och socialt gör inte det. Carroll 
(1991) arbetar med ett annat synsätt då fokus ligger i hur ansvaret ska definieras och vart det 
hör hemma. Som exempel handlar det etiska ansvarstagandet i pyramiden om vad som är 
förväntat ansvarstagande av omgivningen. Medan etik, miljö och socialt ansvar används 
gällande vilket område ansvaret berör (Borglund et al., 2017; Ellerup Nielsen & Thompsen, 
2018). Där etik istället handlar om att göra vad som anses vara det rätta och eftersträvansvärda 
(Borglund et al., 2017). Vidare anses etik ur ett företagsperspektiv beröra riktlinjer med 
förhållanden till, synsätt på, och handlingsregler för olika situationer. Detta sker exempelvis 
genom riktlinjer via en uppförandekod och förhållanden till mänskliga rättigheter(Ibid.). Det 
miljömässiga ansvaret behandlar bland annat kopplingar till klimatpåverkan, produkternas 
påverkan på miljön och en kontrollerad resursanvändning. Det sociala ansvaret behandlar 
områden som mångfald, samhällsnytta, villkor för medarbetare och deras arbetsmiljö.  

2.5 Ramverk & Standarder 
Borglund et al. (2017) diskuterar normdrivare som en form av mjuka regleringar, något som är 
en informellt tvingande isomorfism. Dessa normdrivare består av regleringar och riktlinjer från 
överstatliga eller statliga organisationer som inte är tvingande i samma form som lagar, men 
skapar ett normativt tryck genom förväntningar. Under de senaste decennierna har överstatliga 
organisationer som FN introducerat ramverk för hur företag bör agera socialt ansvarsfullt. 
Samtidigt har även privata organisationer tagit socialt ansvar och introducerat standarder och 
riktlinjer för hur företag ska agera socialt ansvarsfullt, men också ha möjligheten att bli 
certifierade och granskade. Med detta som en bakomliggande konsekvens, har företag globalt 
börjat hållbarhetsrapportera både separat och integrerat i årsrapporter. Detta styrks bland annat 
via exempelvis rapporten Survey of Corporate Responsibility Reporting (KPMG, 2018).  
 
Som tidigare nämnt är socialt ansvar en term som förändrats över tid men också beroende på 
vilken situation som har diskuterats. Den överstatliga organisationen FN har tagit fram 
hållbarhetsmål och riktlinjer i form av sina Global Compact-mål (UN Global Compact, u.å) och 
i form av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 (Regeringskansliet, 2018). Medan OECD har 
presenterat sina riktlinjer för multinationella företag (OECD, 2011) och de privata 
organisationerna ISO och GRI har presenterat standarder som behandlar hållbarhetsfrågor 
(ISO, u.å; GRI, u.å). Dessa mjuka regleringar har identifierats som normdrivare och används 
av företag i sin bolagsstyrning i deras kommunikation kring sociala ansvarstagande. 
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Vidare utökas presentationen av normdrivarna som är framtagna av organisationer inom 
offentlig och privat sektor. 

2.5.1 International Organization for Standardization 
Organisationen för Internationella standarderna (ISO) är världens största privata organisation 
för producering av standarder. ISO skapades 1947 och har producerat 22899 standarder inom 
olika områden. Några noterbara är ISO 9000, ISO 14001 och OHSAS 18001 (ISO,u.å). Dessa 
standarder är frivilliga, men om organisationer väljer att binda sig till dessa kommer det ske en 
certifieringsprocess som kontinuerligt uppdateras över tid. ISO 9000 behandlar 
kvalitetsstandarder och arbetar med kontinuerligt med produktutveckling och uppfylla 
kundernas krav. ISO 14001 kartlägger och skapar ett ramverk som företag kan använda sig av 
för att skapa ett effektivt miljöledningssystem och kan användas av alla organisationer oavsett 
sektor (ISO,u.å).  
 
OHSAS 18001 behandlar ett ramverk för arbetshälsa och säkerhet och är utformad för att 
minska arbetsskador och sjukdomar i världen. OHSAS 18001 blev övertagen från den brittiska 
standard organisationen 2018 och kallas numera ISO 45001(BSI, u.å). Vi väljer att benämna 
denna som OHSAS då större delen av det empiriska materialet refererar till OHSAS.  
 
Alla ISO standarderna är kontinuerligt uppdaterade och refereras därmed till standardens namn 
och år. Till exempel ISO 9000:2015. 

2.5.2 Global Reporting Initiative 
Organisationen Global Reporting Initiative (GRI) grundades i Boston 1997 och släppte sina 
första riktlinjer 2000 (GRI, u.å.). GRI presenterar riktlinjer för redovisningsinstrument och 
genom det beskriver hur ett företag kan hållbarhetsredovisa (Borglund et al., 2017). GRIs 
riktlinjer är inte tvingande reglering utan är en mjuk reglering och därmed en normdrivare. 
Standarderna används i stor utsträckning gällande redovisning av CSR information 
(Frostenson, 2011). Standarden bidrar också på så sätt till att företagen kan presentera hur de 
arbetar för en hållbar utveckling (GRI, u.å). GRI och dess riktlinjer utvecklas kontinuerligt efter 
de samhälleliga förändringar och normer som identifieras i omvärlden (Borglund et al., 2017). 
Under G3 konferensen 2006 började GRI expandera sin strategi och rapporteringssystem 
genom att skapa ett formellt partnerskap med FN Global Compact och OECD (GRI, u.å). 
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2.5.3 Global Compact 
Vid sammanträdet i Davos 1999 presenterades FN Global Compact. Detta initiativ uppmanade 
världsledande företagsledare att ta emot Global Compact och frivilligt agera enligt initiativet i 
syfte att öka sitt ansvar för samhället (Borglund, et al., 2017). Global Compact är ett frivilligt 
internationellt nätverk för företag som vill agera goda samhällsmedborgare och delta aktivt i att 
främja ett ansvarsfullt internationellt medborgarskap och därmed främja sociala och 
miljömässiga principer för att möta de globala utmaningarna på ett ansvarsfullt och transparent 
sätt (Kell, 2003). Målen är att företag ska göra affärer på ett ansvarsfullt sätt genom 10 principer 
indelade i fyra kategorier, vilka är: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption 
samt att vidta strategiska åtgärder för att främja dessa medlemsmål (Global Compact Network 
Sweden, u.å.). Företag kan vidare tas bort från FNs lista på organisationer som tillämpar 
initiativet om de inte redogör för hur de arbetar för att uppnå målen (Jutterström & Norberg, 
2011).  
 

Mänskliga 
rättigheter  

1 
Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens 
inflytande 

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

Arbetsrätt  

3 Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar 
4 Eliminera alla former av tvångsarbete 
5 Avskaffa barnarbete 
6 Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter 

Miljö  

7 Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker 
8 Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande 
9 Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik 

Antikorruption  

10 Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. 
Tabell 2: Principerna för Global Compact ink. fokusområden. Bearbetning från Global Compact Network 

Sweden (u.å.) 
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2.5.4 De globala målen 
År 2015 antog FNs 193 medlemsstater de 17 globala målen kallade Agenda 2030. Detta 
röstades igenom som en tydlig väg mot en hållbar framtid (Global Compact Network Sweden, 
u.å.) Dessa mål är inriktade på en hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa 
klimatförändringar och skapa fredliga trygga samhällen. Medlemsländerna i FN har antagit 
dessa målen till 2030 och därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och 
bättre värld (FN, u.å). Det Svenska Regeringskansliet har tagit fram en handlingsplan för att 
framföra sin vision om att Sverige ska vara ett land i framkant vad gäller åtgärder rörande 
hållbar utveckling (Regeringskansliet, 2018). De globala målen i Agenda 2030 har haft 
betydande påverkan på företag internationellt sedan de lanserades och arbetet med en 
handlingsplan tyder också på att frågor fokuserade kring hållbarhet engagerar politisk 
(Borglund et al., 2017). Då De globala målen i och med Agenda 2030 antogs 2015 finns de 
enbart med i fem av studiens årsredovisningar, alltså 2018. Därmed valdes dessa att inkluderas 
som normdrivare, men finns inte med i tabellen som summerar dessa i 4.3 Sammanfattning per 
år. 
 

De globala 
målen  

De globala 
målen  

1 Ingen fattigdom 10 
Hållbar industri, innovationer och 

infrastruktur 

2 Ingen hunger 11 Hållbara städer och samhällen 

3 Hälsa och välbefinnande 12 Hållbar konsumtion och produktion 

4 God utbildning för alla 13 Bekämpa klimatförändringarna 

5 Jämställdhet 14 Hav och marina resurser 

6 Rent vatten och sanitet 15 Ekosystem och biologisk mångfald 

7 Hållbar energi för alla 16 Fredliga och inkluderande samhällen 

8 
Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 17 Genomförande och globalt partnerskap 

9 
Hållbar industri, innovationer och 

infrastruktur   
Tabell 3: Egen sammansättning: Hållbarhetsmålen (UNDP, u.å.) 

2.5.5 OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), skapades 1961 och 
producerar riktlinjer för företag i samarbete med regeringar. I riktlinjerna för multi-
internationella företag presenteras frivilliga standarder och principer för hur affärsverksamheter 
kan bedrivas ansvarsfullt och vara förenliga med internationellt erkända standarder (OECD, 
2010). Av dessa riktlinjer finns det femton policys som företag bör följa och två som företag 
uppmuntras att göra. Dessa riktlinjer för multinationella företag rör bland annat mänskliga 
rättigheter, miljö, arbetsmiljö till samhällsnytta (OECD, 2011).  
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3. Metod 
I detta avsnitt redogörs för det metodval som gjorts för att genomföra studien där det inledningsvis beskrivs vilket 
metodval som gjorts och tillvägagångssättet för utförandet. Detta följs av en beskrivning kring studiens urval, 
analysmetod och kodningsschema samt en reflektion rörande studiens trovärdighet. 

3.1 Metodval 
Hur syfte och forskningsfrågan presenteras påverkar valet av metod. Denna uppsats är av 
kvalitativ karaktär och har utgått från teorin som presenterats för att få en förståelse av 
underliggande teman som kan identifieras i empirin. Genom det kvalitativa angreppssättet för 
studien har teoretiskt förankrade kategorier kontrollerats via det empiriska materialet. Sedan 
har dessa korrigerats för att förbättra dess relevans för studiens syfte i att analysera den 
insamlade datan och testa den använda teorin. 
 
Kvalitativ metod lämpade sig baserat på studiens syfte och forskningsfråga då den går ut på att 
undersöka hur företags kommunikation förändrats över tid. Detta angreppssätt passar med det 
som undersöks då vi således är intresserade av studieobjektens medvetna kommunikation. 
Denna tolkas genom en teoretisk utgångspunkt via vissa i förväg definierade begrepp och 
kategorier. Därmed ges möjligheten att undersöka hur företagen har förändrat sin 
kommunikation baserat på information de vill förmedla. Ytterligare anledning är att studien 
förväntas tillskriva mening till varför denna förändring har skett, vilket enligt Bryman och Bell 
(2013) görs genom att uppfatta den verklighet från perspektivet av företaget som verkar i den. 
 
En innehållsanalys har använts för att systematiskt undersöka förändringen vad gäller den 
strategiska kommunikationen i årsredovisningarna och för att på så sätt besvara studiens 
forskningsfråga. Den här typen av analys lämpar sig när syftet är att utifrån definierade 
kategorier kvantifiera materialet som ska analyseras (Bryman & Bell, 2013). I studien har 
därmed kodningen av årsredovisningarna skett baserat på teoretiskt definierade kategorier och 
sedan presenterats i form av dessa kategorier och koder i tabellformat. Därefter har ett fokus 
identifierats och den specifika kategorin har sedan blivit framlyft för att belysa förändringen 
över tid jämfört med övriga år. Citat av representativ karaktär för det empiriska materialet har 
sedan presenterats och analyserats för att konkretisera det som kommuniceras i 
årsredovisningarna. Denna analysmetod beskrivs av Berelson (1952) och handlar således om 
att konkretisera innehållet som kommuniceras i en text. Enligt Elo och Kyngäs (2008) bidrar 
innehållsanalysen med en fenomenbeskrivning, vilket innebär att beskriva textens 
underliggande mening genom att konkretisera den och därmed ge en mer konkret form. Vad ett 
stycke handlar om har vi valt att definiera med hjälp av vår kodning.  
 
Tjugofem årsredovisningar granskades för att besvara frågeställningen. Syftet var att undersöka 
hur bolags kommunicerade ansvarstagande har förändrats över tid. Valet av en longitudinell 
studie ger oss möjligheten att analysera förändringar i kommunikationen över tid (Bryman & 
Bell, 2013), något som är nödvändigt för att besvara vår frågeställning.   
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3.2 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis startades en diskussion om uppsatsens innehåll och omfattning, detta gjordes med 
inspiration från tidigare kurser och vår gemensamma kunskap. Diskussionen mynnade ut i ett 
förslag, vilket var att undersöka förändringen i kommunikation över tid med avseende på 
företags ansvarstagande. 
 
Härefter startades en litteraturstudie genom sökningar i diverse databaser. Sökandet skedde i 
databaser tillgängliga för oss på Örebro universitet såsom DiVA Portal, Google Scholar, 
Business Source Premier, Primo och Emerald Insight. Sökningarna gjordes genom enskilda 
ord: CSR, Communication, Corporate responsibility och Annual reports. Även sökning på 
fraser och ordkombinationer genomfördes. Exempelvis: CSR communication, CSR in Annual 
Reports, Corporate governance CSR, etc. Dessa termer har även översatts till svenska och 
genomförts sökningar på.  Efter genomgång av forskningsartiklar hittades ett gap i forskningen 
gällande hur kommunikationen förändrats över tid i årsredovisningen inom 
svenska  industribranschen.  
 
Alla tjugofem årsredovisningar hittades på företagens hemsidor i PDF-format och kunde 
därifrån laddas ner. Därefter importerades dessa in i programmet NVivo 12 och sorterades 
årsvis. När detta skett skapades kategorierna och koderna utifrån det övergripandet temat för 
studien: Ansvar. I NVivo 12 benämns både kategorier och koder som noder, vilket innebär att 
kategorier är huvudnoder samt att koderna är undernoder som återfinns i dessa. Detta kunde 
illustrera sig som exempelvis Kategorin: Socialt och koden: Arbetsmiljö. Kodningsprocessen 
presenteras i kapitel 3.4.1 Kodning. 
 
Efter att alla årsredovisningar förts in i NVivo 12 valdes två av dessa att ingå i en kontrollerande 
förstudie. Dessa var Atlas Copco 2018 samt Sandvik 2018. De granskades utifrån våra 
identifierade kategorier och tillhörande koder och efter genomgång av materialet valdes det att 
göra förändringar i kategorierna efter att det identifierats fler passande koder. Vidare bidrog 
denna förstudie med att det identifierades specifika ramverk och certifieringar som kom att 
utgöra en del i det utvecklade kodningsschemat. Dessa gjordes teoretiskt relevanta då de 
identifierats som normdrivare för kontexten som undersöks i studien. Utöver detta 
identifierades koderna samarbeten och struktur, vilka adderades till kategorin Ekonomi då detta 
bidrar med ekonomisk effektivitet. 
 
Kodningen i sin helhet har skett med stöd av kodningsschemat, presenterat i 3.4.1. I 
kodningsprocessen förekommer det ord, meningar och stycken som inte tagits med eller blivit 
kodade alls. Anledningen till detta är att det i årsredovisningen kan finnas förklaringar, begrepp 
eller helt enkelt meningar som inte har någon relevans för uppsatsens syfte. 
 
Vi som författare har även valt att exkludera den delen av årsredovisningen som presenterar de 
finansiella resultaten och deras förklaringar. Anledningen till detta är att det enbart är den 
kommunicerande delen av årsredovisningen som är av intresse, vilket menas där det kan 
identifieras mening, syfte och värderingar.  
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En strikt presentation av företagets finansiella resultat med förklaringar för begrepp som 
exempelvis vinstmarginal är därav inte relevant för uppsatsens syfte. 
 
I uppsatsen har studien fokuserat på att undersöka årsredovisningar vilket innebär att dokument 
eller bilagor som ej inkluderats i årsredovisningen inte blivit granskade eller kodade. Ett 
exempel på detta är när ett företag har en årsredovisning samt en separat hållbarhetsredovisning. 
Tewari (2011) argumenterar för att företag kommunicerar sitt sociala ansvarstagande genom 
årsredovisningar som medie och Andersson och Imperia (1992) hävdar att årsredovisningen 
bidrar med en personalitet och visar filosofin i organisationen. Därmed valde vi att inte använda 
ytterligare dokument i granskningen och att årsredovisningen anses vara tillräcklig i relation 
till det vi avser att mäta. 
 
För att undvika upprepning, vilket är vanligt gällande empiri och analys i kvalitativa studier, 
valdes det att summeras i avsnitt 4. Resultat & Analys. För att presentera en tydlig och 
välorganiserad analys valde vi att dela in avsnittet i två delar. Först presenteras varje enskilt 
företag och därefter presenteras dessa aggregerat per år. I analysen görs detta för att tydliggöra 
differensen mellan företagen och industrisektorn. 

3.3 Urval 
Urvalet i denna studie har avgränsats till att studera årsredovisningar och kommunikationen hos 
de fem industriföretag i Sverige med högst omsättning. Detta baserat på information hämtad 
från Veckans Affärer (VA.se, 2019). Anledningen till att detta urval gjorts är att den svenska 
industrisektorn bidrar starkt till Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, (SCB, 2018) samtidigt 
som företag inom denna sektor även är den andra största vad gäller utsläpp av växthusgaser i 
landet (Ekonomifakta, 2018). Företagens strategiska kommunikation görs jämförbara för oss i 
och med att de är verksamma i samma sektor. De företag som studerats samt deras omsättning 
år 2018 presenteras här nedan. 
 

Företag Omsättning i Miljoner kronor, 2018 

Volvo 336 291 

Skanska 159 532 

Atlas Copco 117 509 

Sandvik 95 180 

SKF 77 93 
Tabell 4: Egen sammansättning av företagen och deras omsättning 2018 (Ekonomifakta.se) 

 
För att tillmötesgå studiens syfte har vi valt att göra en longitudinell studie för att se hur 
förändringen i kommunikationen baserat på kategorierna har skett i företagens 
årsredovisningar. En studie av longitudinell design är lämplig när det under en avgränsad till 
ska kartläggas förändringar (Bryman & Bell, 2013).  
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Studien görs aktuell genom att vi undersöker en tjugoårsperiod från och med det senast 
tillgängliga året, 2018. I urvalet av de studerade åren bestämdes att ett intervall på fem år mellan 
årsredovisningarna skulle tillämpas. Studien har således utförts på åren; 1998, 2003, 2008, 2013 
och 2018. Arbetet förhåller sig till diverse omvärldshändelser som ägt rum och kan genom detta 
påverkat ansvars- och kommunikationsarbete (Borglund et al. 2017), dessa omvärldshändelser 
presenteras i avsnitt 4.1 Empirisk bakgrund.  

3.4 Innehållsanalys  
Innehållsanalysen beskriver systematiskt betydelsen av texten genom att klassificera 
textmassan i ett kodningsschema (Schreier, 2012). Denna analysmetod beskrivs som en flexibel 
sådan som utmärker sig i sitt angreppssätt vid studerande av dokument och texter (Bryman & 
Bell, 2013). Analysmetoden är en viktig metod för att undersöka hur värderingar förändras över 
tid i dokument. Den beskrivs även som objektiv då det är lätt att replikera studien med hjälp av 
en konkret beskrivning av urval och kodningsschema (Bryman & Bell, 2013). Dessa argument 
gör att innehållsanalysen relevant i relation till valet att utföra en longitudinell studie, 
användning av dokument och förändring i skriven kommunikation. 
 
Innehållsanalysen är en erkänd metod för studier inom företagsekonomin och används ofta för 
att granska kommunikation och CSR (Deegan, 2002; Gray et al., 1995). Innehållsanalysen har 
skett via ett kvalitativt angreppssätt och kodningen av det empiriska materialet genomförs via 
ett förbestämt kodningsschema. Detta för att testa det empiriska materialet teoretiskt för att 
uppfylla studiens syfte. Denna analysmetod bidrar med ett systematiskt och replikerbart 
tillvägagångssätt, vilket kvantifierar datamaterialet via förutbestämda kategorier (Bryman & 
Bell, 2013). Vårt val av kodningsenhet är stycken, jämfört med ord och meningar. Detta för att 
beskriva textens underliggande mening genom att konkretisera den och därmed ge en mer 
konkret form (Elo & Kyngäs, 2008). 

3.4.1 Kodning 
Som tidigare nämnts valdes det att göra en kvalitativ innehållsanalys med ett förbestämt 
kodningsschema. Tillvägagångssättet för att skapa vårt kodningsschema var att grunda det i 
applicerad teori och sedan utveckla det ytterligare med överstatliga- och privata organisationers 
syn på företags sociala ansvar.  
 
Hur företags kommunicerade ansvarstagande har förändrats över tid är studiens syfte, vilket 
gör att det ter sig relevant att studiens och kodningens övergripande tema är ansvar. Detta 
baserat på den formulerade frågeställningen: 
 

 Hur har företags kommunicerade ansvarstagande förändrats över tid… ? 
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Utöver att bemöta studiens frågeställning kan analysmetoden belysa en anledning till varför 
identifierade kommunikationsförändringar skett.  
Kategorierna under ansvarstemat arbetades fram genom att utgå från intressentteorin och CSR-
litteratur samt även genom att inkludera diverse privata och överstatliga organisationers syn på 
företags sociala ansvar och vad det innebär. Detta eftersom att det över tid har definierats olika 
(Borglund et al., 2017).  
 
Carroll (1991) presenterar att företagets primära ansvar är att uppvisa en hållbar lönsamhet, då 
en avsaknad av lönsamhet bidrar till att det inte finns en verksamhet kvar att bedriva. Detta 
passar väl in på en fokusering mot intressenten aktieägare, men riktar sig även mot andra 
intressenter som drabbas om företaget inte är lönsamt. Exempel på sådana kan vara långivare 
och medarbetare. Enligt Lazonick och O’Sullivan (2000) är hög avkastning på eget kapital ett 
viktigt mått då det används av aktieägarna för att läsa hur lönsam en organisation är. Därför 
valdes Ekonomi som den första kategorin och utifrån initialt identifierade koder från förstudien 
och läst litteratur valdes koderna: lönsamhet och avkastning. Strukturella förändringar är enligt 
Borglund (2006) ett sätt för företag att legitimera sin verksamhet genom ekonomiskt 
fördelaktiga samarbeten, fusioner och förvärv. Därmed är även: samarbeten och struktur koder 
inom vår kategori Ekonomi.  
 
Kategorin Etik beskrivs av Carroll (1991) vara ett ansvar som är ett komplement till Ekonomi 
då författaren ansåg att det utgörs av att följa standarder, normer och förväntningar från 
företagets intressenter. Borglund et al. (2017) beskriver etik som föreställningar av värderingar, 
kärnvärden som exempelvis presenteras vi en affärskod eller code of conduct. Intressenterna 
granskar företag och bidrar till dess legitimitet och därmed anses det viktigt att företaget 
förhåller sig till vad som omgivningen förväntar sig och anser vara önskvärt (Palazzo & 
Scherer, 2006). Det anses etiskt rätt att möta kundernas förväntan och därmed valdes koden 
produktkvalitet för detta. Den stöds bland annat av standarden ISO 9000, som hanterar 
produktkvalitet. För att möta intressenternas förväntningar behöver företag även ha en 
självreglering, detta i form av exempelvis en code of conduct och uttryckta företagsvärderingar. 
Detta är något som Borglund et al. (2017) benämner används för intern styrning och ett företags 
anseende. Med detta som grund valdes koderna: code of conduct och värderingar. Mänskliga 
rättigheter är den sista koden inom kategorin Etik och valdes då det kan anses väntat och 
önskvärt för företag att agera efter dessa globala riktlinjer. FN och OECD hanterar båda 
mänskliga rättigheter och därmed inkluderades även denna kod. 
 
Kategorin Miljö används då det är ett område som lägger grunden för ett företags ansvarsarbete 
(Borglund et al., 2017) och anses vara en del i vad ansvarsfullt företagande och CSR grundar 
sig på rent historiskt (Kakabadse et al., 2005). Miljö är även identifierat av FN och OECD som 
ett viktigt område för socialt ansvarstagande och anses vara ett område som förväntas hanteras 
av intressenter att företag arbetar med (Ellerup Nielsen & Thomsen, 2018). Inom Miljö har vi 
valt koden klimat då detta är ett tydligt fokus inom miljöområdet och specifikt lyfts fram genom 
ISO 14001 och Global Compact. Vad gäller koderna resurser och produkter är de kopplade till 
de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, ISO 9000 och ISO 14001.  
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Att förhålla sig till sin resursanvändning och den inverkan företagens produkter har på miljön 
har lett till en ökad medvetenhet kring CSR (Landrum, 2018; Landrum & Ohsowski, 2018).  
Vilket gör att förståelsen kring företags påverkan med resurser och produkter lett till ett ökat 
ansvarstagande. Klimat, resurser och produkter separeras i koder. Samtliga av dessa kan 
innefatta delar av varandra, men det syftar till olika huvudfokus. Klimat ses som en generell 
klimatpåverkan, resurser behandlar företagets egna resursanvändning som kan påverka miljön 
och produkter är företagens egna produkters påverkan på miljön. Därmed fokuseras empiriskt 
material som hanterar företagets resurser eller produkter in i dessa koder.  Empiriskt material 
som inte kan hanteras inom de ramarna hanteras således i koden klimat. 
 
Kategorin Sociala ses som relevant då detta är en grundpelare i vad CSR som sådant handlar 
om (Kakabadse et al., 2005). Det kan handla om att skapa samhällsnytta och bidra till ett 
hållbart företagande. Detta kan också ske genom att förbättra villkor som till exempel 
arbetsvillkor för anställda hos leverantörer och producenter i sin värdekedja (Borglund et al., 
2017). Det kan även ske genom monetära eller icke-monetära donationer som tid eller kunskap. 
Därmed valdes koden samhällsnytta. OECDs riktlinjer för multinationella företag (OECD, 
2011) innefattar riktlinjer kring att organisationer ska agera ansvarsmässigt gentemot sina 
medarbetare och se till att den rådande arbetsmiljön är god för de anställda, även OHSAS 18001 
och FN har identifierat dessa som viktiga områden för socialt ansvarstagande därmed valdes 
koderna arbetsmiljö och medarbetare. Dessa separerades för att skilja på direkta 
arbetsmiljökoder och koder med avseende på intressenten medarbetare som exempelvis 
behandlar aktiespararprogram och utbildningar. FN:s Global Compact och Agenda 2030 
behandlar jämställdhet vilket gör det centralt vad gäller företagets sociala ansvar och med det 
som stöd blir mångfald en kod vi använt i den Sociala ansvarskategorin.  
 

Ansvar Tema 

     

Ekonomi Etik Miljö Socialt Kategori 

     

Lönsamhet Värderingar Klimat Samhällsnytta  

Avkastning Code of Conduct Resurser Medarbetare  
Samarbeten Produktkvalitet Produkter Arbetsmiljö Kod 

Struktur Mänskliga rättigheter  Mångfald  

     
Tabell 5: Kodningsschema med Tema, Kategorier och underliggande Koder 

 
Studiens övergripande tema Ansvar delades in i kategorierna Ekonomi, Etik, Miljö och Socialt. 
Under dessa valdes koder som passade in på vardera kategorien. Dessa fyra kategorier är sådana 
aspekter som anser vara grunden i ett företags ansvarsarbete i samarbete med sina intressenter 
(Borglund et al., 2017).  
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3.5 Användning av teori 
Legitimitetsteori och nyinstitutionell teori valdes för att komplettera varandra och har använts 
för att analysera förändringen i ansvarstagandet över tid. Legitimitet definieras som ett 
godkännande för sina handlingar, vilket erhålls från organisationens intressenter (Kaplan & 
Ruland, 1991) och kommunikation av CSR-arbete förväntas bidra till att stärka legitimitet 
(Ellerup Nielsen & Thomsen, 2018). De aktiviteter och initiativ som kommuniceras i 
årsredovisningen och tolkades som ansvarstagande genom kodningen ses som ett skapande, 
bibehållande eller reparerande av legitimitet för företagens verksamhet. 
 
Det som anses vara pragmatisk legitimitet är kopplat till CSR-arbete och visar på utbytet mellan 
en organisation och dess intressenter i syfte att bidra till företagets utveckling (Ellerup Nielsen 
& Thomsen, 2018). Exempel på en sådan kodning är:  
 

“Atlas Copco strävar efter att bygga upp en bas av skickliga och konkurrenskraftiga leverantörer genom att 
söka efter affärsmöjligheter och begränsa risker. Leverantörerna väljs ut och värderas delvis utifrån objektiva 

faktorer såsom kvalitet, leveranssäkerhet, pris och säkerhet, men också utifrån deras engagemang och 
utveckling inom miljö och socialt ansvar.” (Atlas Copco 2008, s. 112).  

 
Denna nod placerades under kategorin Etik och koden värderingar eftersom att textens 
underliggande meningen behandlar Atlas Copcos arbete med etik och CSR-värderingar, ett 
tydligt tecken på etiskt ansvarstagande. 
 
Att ett företag följer internationella ramverk som exempelvis Agenda 2030 ses ur ett perspektiv 
av moralisk legitimitet och således också som ett etiskt ansvarstagande. Exempelvis skriver 
SKF: 
 

“SKF verkar för att leverera hållbara resultat via sin verksamhet och sitt uppträdande. Den globalt erkända 
Agenda 2030 ger SKF kraft att göra mer och leverera mervärde för våra affärspartner, medarbetare och 

omgivande samhällen.” (SKF 2018, s. 16).  
 
Vi tolkar detta som ett etiskt ansvarstagande då SKF försöker uppnå dels moralisk legitimitet 
genom att leverera mervärde till sina intressenter. Det tolkas även som en informellt tvingande 
isomorfism då företaget följer en mjuk reglering, vilket kan ske då det blivit förväntat eller 
önskvärt av omgivningen att förhålla sig till sådana riktlinjer. Det skulle även kunna tolkas som 
imiterande isomorfism beroende på om det sker i en form av imitation eller ej. Beroende på om 
det tolkas som förväntat eller önskat av omgivningen kan det även tolkas som kognitiv 
legitimitet, utöver moralisk sådan.  
 
Ett exempel på en kod som anses vara av kognitiv legitim karaktär kan behandla en code of 
conduct. Sådana dokument används för intern styrning och anseendet utåt för företaget 
(Borglund et al., 2017). Ett utdrag från Volvos årsredovisning 2013 presenteras här som 
exempel:   
 



	 27	

“Koncernens Uppförandekod föreskriver att ”I samtliga länder där Volvokoncernen bedriver verksamhet ska 
respektive lands skattelagar och skatteregler följas. Om skattelagstiftningen inte ger någon tydlig vägledning ska 

noggrannhet och öppenhet vara ledprinciperna.” (Volvo 2013, s. 25).  
 
Då det kan anses förväntat av företag att använda sig av en code of conduct eller ha uttalade 
värderingar är detta något som kan ses som ett normativt tryck utifrån den nyinstitutionella 
teorin och ett kognitivt legitimitetssökande för att möta intressenternas förväntan.  
 
När det gäller nyinstitutionell teori och isomorfism kan det i vår innehållsanalys förekomma 
tolkningar av kodmassan där det förekommer olika typer av isomorfism gällande samma stycke. 
De olika typerna är således ej varandra uteslutande, vilket även gäller pragmatisk, moralisk och 
kognitiv legitimitet. 

3.6 Metodreflektion 
Det finns en diskussion kring huruvida reliabilitet och validitet är relevant med avseende på 
kvalitativa studier då forskare har olika åsikt om detta (Bryman & Bell, 2013). Det baseras på 
att definitionerna fokuserar på mätning (Ibid.). Vi har valt att använda dessa begrepp i 
beskrivningen av studiens trovärdighet eftersom att de kan påvisa dess grad av replikerbarhet 
och trovärdighet.  
 
I form av replikerbarhet är innehållsanalysen viktig, då det är lätt att konkret beskriva urvalet 
och utformningen av kodningschemat vilket gör att replikeringar och uppföljningsstudier är 
enkla att göra (Olsson & Sörensen, 2011; Bryman & Bell, 2013). Beskrivningen av urval, 
kodning och generella tillvägagångssätt har vi försökt grundligt påvisa för att ge möjlighet att 
replikera studien. Detta ger den genomförda studien en grad av trovärdighet. Graden av 
reliabilitet anger hur väl en undersöknings resultat skulle förbli densamma om undersökningen 
upprepas. Målet är att undvika att slumpmässiga eller tillfälliga betingelser skulle påverka 
resultatet (Bryman & Bell, 2013). Vi som författare har valt att använda en innehållsanalys 
vilket gör att vi aktivt undviker att det empiriska materialet påverkas på annat sätt än via 
tolkning (Ibid.). Vidare i vårt angrepps- och tillvägagångssätt till studien har vi använt en 
teoretisk grund i kodningsschemat vi skapat. Vi hänvisar även kontinuerligt till begrepp som 
använts i forskning vilket skapar en systematik och därigenom ökad reliabilitet. Då analysen 
för studien baseras på tolkningar av den empiriska datan är det svårt att undvika mått av 
subjektiv tolkning samtidigt som risken finns att dra ohållbara slutsatser (Bryman & Bell, 
2013). Enligt Bryman och Bell (2013) bör man försöka att undvika flertalet fallgropar för ett 
kodningsschema. Sådana fallgropar handlar om åtskilda dimensioner, ömsesidigt uteslutande 
kategorier samt att dessa ska vara heltäckande för ämnet. Om det förekommit koder som inte 
uteslutit varandra har det diskuterats av författarna och motiverats utifrån teoretiskt perspektiv 
huruvida koderna ska förändras. 
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När en studie är skriven av flertalet författare riskeras det att materialet bedöms på olika sätt 
(Olsson & Sörensen, 2011). Vi valde därmed kontinuerligt att läsa årsredovisningarna 
tillsammans och diskutera meningar och stycken som eventuellt kan passa in i olika kategorier 
och koder. I diskussionen togs styckets kontext upp för att bättre förstå i vilken kategori 
materialet skulle kodas. Denna gemensamma tolkningsprocess ökar graden av reliabilitet 
(Bryman & Bell, 2013). Studiens validitet syftar till huruvida det som avses att mäta faktiskt är 
det som mäts (Sörensen & Olsson, 2011). Genom att använda ett förutbestämt kodningsschema 
undviks till viss del eventuella problem med en icke-konsekvent kodning, vilket ökar validiteten 
för studien.  
 
Företag har gradvis ökat sin integrering av hållbarhetsinformation i årsredovisningen och i vissa 
fall helt integrerat dessa. Detta märks genomgående för det datamaterial som studien 
undersöker. Företagen publicerar de tidiga åren betydligt kortare årsredovisningar än vad de 
gör under de senare. Förändringen i årsredovisningarnas längd och inkluderingen av 
hållbarhetsinformation har därmed gradvis ökat mängden empiri som granskas och kodats från 
1998 till 2018 som kan ses av tabell 7 i avsnitt 4.2 Företagen. Exempelvis har år 2018 betydligt 
fler koder aggregerat än år 1998. Därmed valde vi att presentera företagens kodmassa för 
respektive kategori procentuellt. Det vill säga hela kategorins kodmassa dividerat med 
företagets totala kodmassa det givna året.  
 
Reflekterande kan vi inte se att någon data gått förlorat via exkluderingen av den finansiella 
informationen och förklaringarna till detta. Däremot finns en risk att analysen kan ha tolkats 
annorlunda om alla separata hållbarhetsrapporter hade inkluderats i studien. I relation till detta 
anser vi dock att risken är liten då företagen under många år presenterat relevant 
kommunikation och i många fall integrerat hållbarhetsrapporten i årsrapporten för studien och 
att det snarare skulle innebära en större snedfördelning riktad mot vissa kategorier om 
hållbarhetsrapporten skulle inkluderats. 
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4. Resultat & Analys 
I det här avsnittet ämnar vi att först presentera omvärldshändelser under studiens period, något som kan ha gett 
påverkan på vad företagen presenterar i sina årsredovisningar. Normdrivare och mjuka regleringar som ISO, 
FN:s Global Compact och Agenda 2030. Samt en kortfattad genomgång av de finansiella kriserna presenteras. 
Vidare presenteras och analyseras det empiriska materialet företagsvis för att sedan aggregeras årsvis. De 
presenterade citaten är valda för att påvisa identifierade huvudteman.  
 

4.1 Empirisk bakgrund 
Här presenteras ett urval av händelser under som kan ha haft påverkan på företagens strategiska 
kommunikation. Här presenteras även normdrivarna från avsnitt 2.1.1 Isomorfism, samt några 
relevanta finansiella krascher. Dessa presenteras i tabellform för att ge en översiktsbild.  
 

År/Händelse ISO 
Presenterades Ramverk Krascher 

1987 ISO 9000   

1996 ISO 14001   

1997   Flash-krasch 

1999 OHSAS 18001 FN Global Compact  

2000  GRI Hållbarhetsrapportering; OECD Riktlinjer för 
Multinationella företag IT-kraschen 

2008   Finanskrisen 

2010 ISO 26000   

2015  Agenda 2030  

2016  GRI-Standarder  
Tabell 6: Presentation av år och ett urval händelser under dessa. 

 
Organisationen för Internationella standarder (ISO) är världens största organisation för 
produceringen av standarder. ISO skapades 1947 och har producerat 22899 standarder. ISO 
9000 presenterades i sitt första stadie 1987 och behandlar olika aspekter i kvalitetsstandarder 
och 1996 presenteras ISO 14001 som hjälper företag att hantera sin miljöpåverkan. ISO 14001 
kartlägger och skapar ett ramverk som företag kan använda sig av för att skapa ett effektivt 
miljöledningssystem. (ISO, u.å) 
 
År 1997 föll Wall Street-börsen med hela 554 punkter vilket spred oro runt om i Europa (SVT, 
2015). Även om kraschen skedde 1997 så nämns en oro på marknaden i årsredovisningarna för 
år 1998 och denna händelse anses därför påverka vad företagen presenterar.  
 
År 1999 presenteras FN Global Compact och OHSAS 18001. FN Global Compact 
presenterades av generalsekreteraren för FN (UN, u.å) och BS OHSAS presenterades som 
standard av Brittish Standard institution (BSI, u.å)  
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År 2000 presenterades OECD:s riktlinjer för multinationella företag, dessa riktlinjer riktar sig 
mot multi-internationella företag då dessa sträcker sig över nationsgränser och har därmed en 
stor möjlighet att påverka, förändra och förbättra.  
 
År 2000 lanserades GRI också de första riktlinjerna för en sammanhängande och övergripande 
hållbarhetsrapportering (GRI, u.å). Dessa riktlinjer är frivilliga för organisationer att följa och 
bidrar med att ge företagets intressenter en inblick i den verksamheten som bedrivs.  
 
Vidare sprack den så kallade It-bubblan vilket ledde till den ekonomiska kraschen år 2000. 
Detta efter att utvecklingen av Internet tagit fart på mitten 90-talet och företag inom IT-
branschen via aggressiva affärsplaner fick sina värderingar att stiga. Detta ledde till en av 
historiens värsta börskrascher (SvD, 2010). IT-kraschens efterdyningar skapade en längre tids 
osäkerhet i världsekonomin i kombination med terrorattacken mot World Trade Center, New 
York, år 2001 som ledde till ett världsomspännande börsras (SVT, 2015). 
 
Finanskrisen 2008 briserade i och med att den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers 
försattes i konkurs. Den satte djupa spår i världsekonomin då tillväxten sjönk och arbetslösheten 
ökade i många länder världen över. Många företag tvingades varsla sina medarbetare och 
genomföra nedskärningar i produktion. (SVT, 2018) 
 
År 2010 presenteras ISO 26000, den första standarden om socialt ansvar. Det är också den 
första som det inte går att certifiera sig till då standarden enbart ger vägledning för bästa praxis 
om socialt ansvar (ISO, u.å).Standarden hjälper till att klargöra vad socialt ansvar är och hjälper 
företag att översätta principer till åtgärder och bästa praxis mot socialt ansvar.  
 
Under åren har GRI utvecklats i och med sin inkludering av CSR-frågor och så sent som 2016 
presenterades GRI Standards som en vägledning i hur rapportering kan ske rörande både 
ekonomi, miljö samt sociala hållbarhetsfrågor.  
 
År 2015 antog FN de 17 globala målen i Agenda 2030. Dessa mål är inriktade på en hållbar 
utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga 
trygga samhällen. Världen har antagit dessa målen till 2030 och därmed tagit på sig ansvaret att 
skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld. (FN, u.å) De 17 olika målen presenteras i den 
teoretiska referensramen ovan.   
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4.2 Företagen 
Här presenteras först den totala kodmassan och sedan en analys av företagen över tid. 
Kodmassan i tabellen nedan beskriver antalet koder som skapats genom innehållsanalysen. 
Denna kodmassa presenteras aggregerat per år och företag.  
 

År/Företag Atlas Sandvik Skanska SKF Volvo 

2018 252 189 149 241 184 

2013 204 165 174 236 196 

2008 154 145 126 168 95 

2003 113 64 51 93 57 

1998 74 99 46 66 79 
Tabell 7, totala kodmassan per år och företag. 

 
Det kan ses en tydlig trend i ökningen av koder genom tid. En stor del av den ökade kodmassan 
är att årsredovisningarna har växt i storlek från 1998, där en del beror på att hållbarhetsrapporter 
börjat introduceras och integreras. En del företag som Skanska presenterade redan 1998 en 
“Environmental Report”, men dessa har inte blivit granskade då de inte är integrerade i 
årsredovisningen. Mer om detta har presenterats i avsnitt 3.6 Metodreflektion. I Bilagor sker en 
presentation av kodningsmassan per kategori och år för respektive företag.   

4.2.1 Atlas Copco 
Atlas Copco är ett globalt företag med för närvarande 37 000 medarbetare och är verksamma i 
mer än 180 länder. Företaget bygger på sin verksamhet på försäljning och service av 
kompressorer, vakuum-utrustningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och 
monteringssystem (Atlas Copco, 2019). Företaget har nyligen avyttrat ett verksamhetsområde 
och etablerat det som ett företag, Epiroc (Atlas Copco, 2017). 
 

Kategori/År 1998 2003 2008 2013 2018 

Ekonomi 51% 37% 22% 23% 21% 

Etik 20% 12% 31% 22% 37% 

Miljö 15% 31% 23% 28% 23% 

Socialt 14% 20% 24% 27% 19% 

 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabell 8: Sammanställning av koder i kategori mot totala koder för Atlas Copco i procent och per år. 
Highlight är på högsta mängden koder i procent. 
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Tabell 8 ovan visar på andelen förekomster av kategorierna för respektive undersökt år av Atlas 
Copcos årsredovisningar. Det kan utläsas en fokusering på kategorin Ekonomi med 51 procent 
år 1998 respektive 37 procent år 2003. Vidare jämnas kategorierna ut till en något mer lika 
fördelning där Etik är den vanligaste med 31 procent. Differensen mellan koderna fortsätter att 
jämnas ut år 2013 där Miljö är den mest vanligt förekommande kodmassan med 1 procentenhets 
marginal till förmån för den Sociala kategorin. År 2018 ser vi att kategorin Etik ligger i fokus 
med 14 procentenheters marginal, den största differensen sedan 1998. 
 
I årsredovisningen för 1998 läggs ett stort fokus på samarbeten, vilket citatet nedan illustrerar 
genom att nämna exempel på åtgärder för att säkra en mer effektiv försörjning i ett globalt 
sammanhang i och med sin internationella marknadsnärvaro.  
 
“Överenskommelser som utökar samarbetet så att det omfattar mer och på ett globalt plan har redan slutits med 

några av dessa företag. Det innebär att priset, leveransvillkoren och ledtiderna, garantierna och 
reservdelsförsörjningen, servicen samt underhållet har överenskommits för ett antal år och gäller över hela 

världen.”  (Atlas Copco årsredovisning 1998, s. 47) 
 
Detta tolkar vi som ett sätt att säkra en hållbar ekonomisk lönsamhet, vilket är det 
grundläggande ansvaret som Carroll (1991) och Borglund et al. (2017) beskriver. Ett 
ekonomiskt ansvarstagande för verksamhetens fortlevnad anses vara vitalt. Detta sker genom 
samarbeten samt en uttalad strategi för hur företaget ska agera lönsamt. Vi tolkar därmed att 
tyngdpunkten av ansvarstagandet tar sig i uttryck i den ekonomiska kategorin.  
 
Vidare i och med den ekonomiska fokuseringen är tillväxt och således lönsamhet viktigt för 
koncernen. Detta uttrycks tydligt i det strategiska tillvägagångssättet företaget ska anta för att 
säkra den önskade tillväxten beskrivs i citatet här nedan.  
 
“Tillväxt för att säkerställa en långsiktig lönsamhet är en av de viktigaste strategierna för Atlas Copco-gruppen. 
Denna tillväxt, som kan vara organisk eller ske genom förvärv, ska uppnås på tre olika sätt. För det första ska 
tillväxten uppnås inom befintlig verksamhet genom att introducera nya produkter, som baseras på företagets 

tekniska kärnområden, och genom nya tillämpningar på nya marknader eller i nya nischer.”  
(Atlas Copco årsredovisning 1998, s. 42) 

 
Vi anser att Atlas Copcos ekonomiska ansvarstagande stämmer överens med det bibehållande 
av kognitiv legitimitet som Suchman (1995) presenterar på så sätt att de visar på aktiviteter mot 
en långsiktig lönsamhet vilket sätter intressenterna som är aktieägare i fokus.  
 
Utöver viljan att ha en lönsam tillväxt presenterar Atlas Copco att de är miljömässigt 
ansvarstagande genom fokus på ISO 14001 och arbetet med certifiering av detta. Denna 
aktivitet tyder på ett bredare ansvarstagande mot fler intressenter. Miljömedvetenhet är en av 
grunderna för ett intressentorienterat CSR-arbete (Aguilera et al., 2006). Detta ligger inom 
ramen för Carrolls (1991) etiska ansvarstagande, förväntat av allmänheten, och vi tolkar detta 
som både moralisk och kognitiv legitimitet.  
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“I enlighet med Atlas Copcos målsättning att vara ett miljöledande företag, erhöll kompressortillverkningen i 

Belgien – industrins största kompressortillverkare – sitt ISO 14001-certifikat i december 1998. Detta innebär att 
35 procent av Gruppens tillverkande enheter är certifierade och vi förväntar oss att en majoritet av våra enheter 

är certifierade i slutet på 1999.” (Atlas Copco årsredovisning 1998, s. 39) 
 
Huvudfokusen ligger som vi ser efter kodningen på de ett ekonomiskt ansvar där de vill driva 
på lönsamheten med nya produkter och nå till nya marknader. Som påvisas i citatet finns det 
redan detta år en vilja att agera miljömässigt ansvarsfullt.  
 
År 2003 har fokusen jämnats ut avsevärt där vi kan se ett ännu större miljöansvar än tidigare. 
Produkternas miljörelaterade påverkan och den användning av resurser som produktionen 
kräver ges utrymme vilket påvisas i årsredovisningen och exemplifieras nedan. 
 

“För miljörelaterade resultat är den viktigaste frågan hur kunderna använder och utrangerar Atlas Copcos 
produkter. Vid utveckling och tillverkning av nya produkter är det därför av största vikt att miljöpåverkan 

begränsas under den tid som produkterna används jämfört med föregående generations produkter, samtidigt 
som resursanvändningen i produktionsprocessen fortsätter att minska.” 

 (Atlas Copco årsredovisning 2003, s. 64) 
  
Att kodningskategorin Miljö mer än fördubblas till 31 procent för år 2003 är för oss ett tecken 
på ett skapande av legitimitet. Ansvarshandlingen ligger i tiden för perioden med tanke på att 
det kring millenniumskiftet ansågs ansvarslöst att agera med ett kortsiktigt lönsamhetsfokus 
(Borglund et al., 2009). En utjämnande rörelse av kategorierna tyder här på ett CSR-agerande 
som således anses vara normativt för perioden och tolkas i och med detta som ett etiskt, 
förväntat, ansvarstagande (Carroll, 1991). 
 
Dock är lönsamheten och ekonomisk utveckling fortsatt i fokus och det leder till en 
huvudrepresentation av koderna i Ekonomi kategorin vilket genomsyrar årsredovisningen för 
2003. Hos Atlas Copco vilar bibehållandet av legitimitet på en kommunikation som till stora 
drag riktar sig mot aktieägarna och deras värde för organisationen. Vi ser att de uttryckligen 
skriver att deras värdeskapande riktar sig mot aktieägarna.  
 
“Gruppen vill vara ledande på världsmarknaden och målet är att ha den största kund- och marknadsandelen på 
samtliga produkters marknader, tillämpningar och geografiska segment där Gruppen konkurrerar. Atlas Copco 

strävar efter att vara den arbetsgivare man föredrar och det företag aktieägare prioriterar att investera i. 
Gruppen ämnar skapa och kontinuerligt öka värdet för aktieägarna.” (Atlas Copcos årsredovisning 2003, s. 6) 

 
“Från ett ekonomiskt perspektiv är den viktigaste utmaningen att år efter år fortsätta generera och distribuera 
ett allt större förädlingsvärde till sina viktigaste intressenter. Bästa sättet att åstadkomma detta är att följa den 
beprövade sekvensen stabilitet – lönsamhet – tillväxt samtidigt som produktiviteten fortlöpande förbättras och 

nya, förbättrade produkter utvecklas.”  (Atlas Copco årsredovisning 2003, s. 64) 
 
Produktkvalitet tyder på ett generellt ansvarstagande gentemot den egna verksamheten och i 
förlängningen också sina kunder. Det kan vi genom Carrolls pyramid (1991) utöver ett 
ekonomiskt ansvar tolka som en form av etiskt ansvar där Atlas Copco ser en stolthet i att 
producera effektivt med hög kvalitet.  



	 34	

I och med detta kan vi se att den nivå i CSR-pyramiden som företaget befinner sig på skiljer 
sig med en rörelse uppåt baserat på den kodningen som vi presenterar. 
 
Som tabell 8 visar sker för första gången i den studerade perioden ett skifte i huvudfokus i våra 
presenterade kategorier. År 2008 är det Etik som är den mest förekommande kategorin. 
Företaget visar på en medvetenhet gällande sin omvärld och ett utvecklat sätt att utöva 
ansvarstagande.  
 

“Atlas Copco deltar, som representant för svensk industri, i det pågående arbetet med att ta fram standarden 
ISO 26000 för socialt ansvar.” (Atlas Copco årsredovisning 2008, s. 104) 

 
“Atlas Copco anser att det sociala ansvaret sträcker sig utanför den egna arbetsplatsen. De sociala, 

miljörelaterade och politiska risker, samt risker avseende Gruppens anseende, som finns i en global verksamhet 
utvärderas. Gruppen strävar efter att vara en god och pålitlig samhällsmedborgare och samverkan räknas som 

en viktig framgångsfaktor. Därför eftersträvas en konstruktiv dialog med de viktigaste intressenterna i 
samhället. Atlas Copco-gruppen utvärderar och hanterar verksamhetens inverkan i samhället vid etablering, 

pågående verksamhet och avyttring.” (Atlas Copco årsredovisning 2008, s. 102) 
 
Det faktum att Atlas Copco här påpekar att de representerar den svenska industrisektorn och 
nämner socialt ansvar som inbegriper mer än den egna arbetsplatsen är något som är 
bibehållande av moralisk och kognitiv legitimitet mot flera av företagets intressenter. Vad för 
aktiviteter som anses vara ansvarsfulla berör här etiska områden såsom miljö och 
samhällsengagemang (Carroll, 1991). Atlas Copco påvisar i likhet med detta sitt ansvarstagande 
i sin värdekedja genom att de utvärderar sina leverantörer utifrån hur dessa sköter sin 
verksamhet. Ett sådant ansvarstagande anser vi också bidrar till legitimitet och säkerställer den 
egna produktkvaliteten och ekonomiska tillväxten.  
 

“Atlas Copco strävar efter att bygga upp en bas av skickliga och konkurrenskraftiga leverantörer genom att 
söka efter affärsmöjligheter och begränsa risker. Leverantörerna väljs ut och värderas delvis utifrån objektiva 

faktorer såsom kvalitet, leveranssäkerhet, pris och säkerhet, men också utifrån deras engagemang och 
utveckling inom miljö och socialt ansvar.”  (Atlas Copco årsredovisning 2008, s. 112) 

 
Medarbetarna och deras arbetsmiljö lyfts genom att omnämna standarden OHSAS 18001 och 
kodades därför in i kategorin Social då det tyder på ett ansvarstagande gentemot sina 
medarbetare. Att aktivt arbeta med standarder och system för arbetsmiljö visar på en 
kommunikation som också är bredare än vad vi sett i de tidigaste studerade åren gällande 
organisationens medarbetare. Ett internt ansvarstagande blir viktigt för att normer som sådana 
kan ge individen ett större bestämmande och utrymme. Detta ger att ett omhändertagande av 
medarbetarna, och aktiviteter riktade mot denna intressentgrupp ses som en nödvändighet och 
således legitimitet av kognitiv karaktär. 
 

“Ett annat mål är att eliminera antalet arbetsrelaterade olyckor och under året fortsatte antalet olyckor att 
minska jämfört med föregående år. En anledning till denna utveckling är att OHSAS 18001 har implementerats i 

fler bolag inom Gruppen.” (Atlas Copco årsredovisning 2008, s. 18) 
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År 2013 presenterar den jämnaste fördelningen mellan kategorierna för företaget. Vilket också 
syns bland koderna där fokus hos Atlas Copco ligger i att kommunicera en miljömedvetenhet 
gällande sina produkter. 
 

“Utveckla produkter med mindre utsläpp, vibrationer eller buller, samt ökad möjlighet till återvinning för att 
möta lagkrav.” (Atlas Copco årsredovisning 2013, s. 37) 

 
“Än en gång var vi med i Dow Jones Sustainabilityindex och på den årliga Global 100-listan, som rankar 

företag som visar att de kan öka produktiviteten samtidigt som de förbrukar mindre resurser.” 
(Atlas Copco årsredovisning 2013, s. 5) 

 
Just det miljömässiga ansvarstagandet styrks av inkluderandet på Global 100-listan och 
medvetenheten angående resursanvändning bidrar för oss på så sätt att vi kan se hur de lyfter 
utmärkelser och ansvarsrelaterade handlingar i sin kommunikation, vilket vi tolkar som 
bibehållande av legitimitet. 2013 är också det år där kategorin Miljö ges mest utrymme sett till 
procentuell fördelning gentemot resterande kodningskategorier. Rent bolagsstyrningsmässigt 
ger detta en strategi för bibehållande av legitimitet som tolkas vara kognitivt då det detta år kan 
anses vara vedertaget att arbeta med CSR-frågor som rör miljö. Detta eftersom att de resultat 
som visas upp motiverar handlingar som sträcker sig utanför den direkta verksamheten och 
berör en påverkan sett ur ett större perspektiv. Samtidigt kommuniceras vikten av samarbete 
med kunderna för att bidra till deras utveckling och fortsatt vara produktiva i sin verksamhet.  
 

“Atlas Copco är verksamt i hela världen och har ett långsiktigt åtagande att bidra till kundernas framgång. 
Samverkan och nära relationer med kunderna är viktigt för att få värdefulla synpunkter till utvecklingen av 
produkter, service och lösningar som bidrar till att förbättra kundernas produktivitet på ett hållbart sätt.”  

(Atlas Copco årsredovisning 2013, s. 12) 
 
Av citatet ovan, från koden Samarbeten i kategorin Ekonomi, ser vi att Atlas Copco strävar 
efter att ta ansvar gentemot sina kunder. Detta genom att de värdesätter en långvarig relation 
för att bidra till kundernas framgång. Detta intressentfokus kan vi tolka som en strategi för 
bibehållande av pragmatisk legitimitet. Det påvisas även en visionär syn på företagets strategi 
i årsredovisningen där lönsamhet kopplas samman med CSR-aspekter rörande företagets hela 
organisation. De vill utnyttja sin storlek för att kunna utveckla och förbättra sig själva och sina 
produkter.  
 
“Strategin är att vidareutveckla Atlas Copcos ledande position inom utvalda nischer och utöka verksamheten på 

ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt. Detta ska ske genom att dra fördel av den 
starka globala marknadsnärvaron, förbättrad marknadspenetration på mogna och växande marknader samt 

kontinuerligt utveckla förbättrade produkter och lösningar som tillgodoser kundernas behov.”  
(Atlas Copco årsredovisning 2013, s. 22) 

 
Det går att utläsa att Atlas Copco riktar sitt ansvarstagande mot ett antal intressenter, däribland 
sina kunder. De vill utifrån sin strategi erbjuda en verksamhet med produkter kontinuerligt 
förbättrade produkter som ska tillgodose kundernas behov, vilket vi härleder till 
produktkvalitet, Etik vad gäller vår kodning. Vidare tolkas det som ett etiskt, förväntat, 
ansvarstagande (Carroll, 1991) och en kognitiv legitimitet. 
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Atlas Copcos Affärskod lyfts fram som ett verktyg att etiskt säkra verksamhetens värderingar. 
Den Etiska kategorin med 37 procent för år 2018. Ett sådant arbete med code of conduct tolkas 
som ett förväntat och därmed etiskt ansvarstagande (Carroll, 1991) och således anses det i detta 
fall vara av kognitiv legitim karaktär. Sättet att visa på ett etiskt värderingsarbete för ett 
bibehållande av legitimitet för företaget både internt och extern sker exempelvis via 
användandet av en affärskod.  
 

“De interna policydokument som rör affärsetik, samt sociala och miljömässiga frågor sammanfattas i Atlas 
Copcos affärskod. Alla medarbetare i Gruppen liksom affärspartner, förväntas följa dessa riktlinjer. Samtliga 

medarbetare måste årligen underteckna efterlevnaden av Affärskoden.” 
(Atlas Copco årsredovisning, 2018, s. 10) 

 
Lönsamheten ses som viktig där företaget bakar in långsiktiga mål i beskrivningen för att uppnå 
en tillväxt som är hållbar. Agenda 2030 och de 17 globala målen som presenteras är ett sådant 
verktyg för att visa på organisationens sociala ansvarsarbete. Just att agera långsiktigt hållbart 
bidrar med ett strävande efter att vara legitima och detta tolkas vara riktat mot flertalet 
intressenter till företaget. De presenterar mål för år 2030, vilket är året då FNs hållbarhetsmål 
är satta till. Användningen av sådana globala mål tolkas vara ett normativt tryck då de är ett sätt 
för företaget att visa aktivt på ett ansvarstagande och medvetenhet. För år 2018 tolkas detta vara 
ett bibehållande av kognitiv legitimitet med tanke på allmänhetens förväntat på ett socialt 
ansvarsarbete. 
 

“Atlas Copco har formulerat ambitiösa mål för att leverera en hållbar, lönsam tillväxt. Målen har olika 
tidshorisont: årliga, tre år, över en konjunkturcykel och till 2030 för de långsiktiga ambitionerna.” 

(Atlas Copco årsredovisning 2018, s. 5) 
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4.2.2 Sandvik 
Sandvik är en global industrikoncern med omkring 42 000 anställda och fokuserar sin 
verksamhet på affärsområdena Machining Solutions, Mining and Rock Technology och 
Materials Technology. Företaget grundades för mer än 150 år sedan (Sandvik, 2019). 
 

Kategori/År 1998 2003 2008 2013 2018 

Ekonomi 44% 34% 23% 33% 10% 

Etik 22% 25% 26% 22% 20% 

Miljö 28% 27% 28% 19% 32% 

Socialt 6% 14% 23% 26% 38% 

 100% 100% 100% 100% 100% 
Tabell 9: Sammanställning av koder i kategori mot totala koder för Sandvik i procent och per år.  

Highlight är på högsta mängden koder i procent. 
 
Som kan ses i tabell 9 fanns det tidigt ett stor fokus på kategorin Ekonomi med 44 procent samt 
34 procent av koderna placerades där åren 1998 och 2003. Under 2008 förändrades fokusen till 
kategorin Miljö, men det är också tydligt att antalet koder har jämnats ut och differensen mellan 
kategorierna har minskat. 2013 bjöd på ett nytt fokus i Ekonomi med 6 procent mer än socialt 
som kom därefter och 2018 fanns det ett stort fokus på den Sociala kategorin med 38 procent 
av kodmassan.  
 
År 1998 var det ett fokus på lönsamhet inom kategorin Ekonomi, med citat som båda kodades 
in som lönsamhet.  
 
“Ett av koncernens viktigaste mål och grunden för de finansiella målen är en fortsatt hög tillväxt. Samtidigt skall 
en löpande utveckling och anpassning av koncernens verksamhet till ändrade affärsmässiga förutsättningar äga 

rum.” (Sandviks årsredovisning 1998, s. 5) 
 

“Tillsammans med den pågående uppgraderingen av det globala orderbehandlings- och 
projektstyrningssystemet kommer detta att öka flexibiliteten och lönsamheten ytterligare” 

(Sandviks årsredovisning 1998, s. 35) 
 
Det är tydligt att Sandvik arbetar mot en lönsamhet genom löpande utveckling, Något som 
illustreras i den pågående uppgraderingen av det ordersystem som benämns. Sandvik fokuserar 
även på lönsamhet genom de olika målen, varav ett av dessa är en hög tillväxt. Detta anser vi 
som ett tydligt tecken på ekonomiskt ansvarstagande mot företaget själv och då verkar företaget 
i basen av Carrolls(1991) pyramid. Företag måste först ta ansvar med en hållbar lönsamhet för 
att sedan kunna ta ansvar för övriga områden för annars finns det inget företag. Att ta detta 
ansvar anses vara en strategi för bibehållande av kognitiv legitimitet mot aktieägarna genom 
det stora fokusen på fortsatt hög tillväxt. 
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Kombinerat med detta fokus på lönsamhet och löpande utveckling kommunicerade Sandvik 
angående deras produktkvalitet och fortsatt utveckling av processer och produkter från 
kategorin Etik kod produktkvalitet. Fokus på att möta kundernas förväntan av produktkvalitet 
är ett ansvarstagande mot kunderna, det handlar om hur bolaget ska agera etiskt mot sina kunder 
och att ge bra kvalitet på sina produkter som kopplas med Etik grunden i ett företags 
ansvarstagande enligt EU-kommissionen (Borglund et al., 2017). Detta tolkas även som ett 
etiskt, förväntat, ansvarstagande (Carroll, 1991). 
 

“De senaste åren har vi genomfört ett omfattande investeringsprogram för att rationalisera, öka kapaciteten, 
föra in nya produktionsprocesser och säkerställa en hög och jämn produktkvalitet.” 

(Sandvik årsredovisning 1998, s. 11) 
 
Under 1998 kommunicerade Sandvik även en del om miljön där det mesta kodades till resurser. 
Sandvik kommunicerar att företaget strävar efter att minimera sin miljöpåverkan och minska 
användningen av resurser, vilket ses som ett ansvarstagande. Sandvik beskriver dock inte hur 
de gör detta och väljer att “sträva efter det” som inte är särskilt konkret. Det ses som ett försök 
till att skapa moralisk legitimitet för företaget. 
 
“Vi skall ständigt sträva efter att förbättra vår påverkan på yttre miljö och arbetsmiljö. Vi siktar på att minimera 

förbrukningen av energi, knappa resurser och material som är skadliga för människa och miljö.”  
(Sandvik årsredovisning 1998, s. 38) 

 
Även 2003 syntes fokus på kategorin Ekonomi, även om kodningen var jämnt fördelad inom 
kategorin. Koderna avkastning, lönsamhet och struktur hamnade väldigt nära varandra. Här 
presenterar Sandvik mål för en mängd intressenter, men fokusen är att generera mervärde för 
övriga intressenter och därmed skapa värde för aktieägarna. Det är tydligt att Sandvik vill ta 
ansvar för en del frågor som rör kunderna, medarbetarna och men aktieägarna ligger fortsatt i 
fokus. Detta är ett skapande av moralisk legitimitet genom ett ansvarstagande mot ett flertal 
intressenter.  
 
“Den starka företagskulturen utgör ett fundament för vårt ledarskap och vår förmåga att skapa lönsam tillväxt. 

Sandviks mål är att generera mervärde för våra kunder, vara en attraktiv arbetsgivare och på så sätt skapa 
värde för aktieägarna.” (Sandvik årsredovisning 2003, s. 5) 

 
Det presenteras även sociala och miljömässiga mål som kommer från kategori Socialt och 
Miljö. Miljömålet fokuserar på de producerande enheterna ska vara certifierade enligt ISO 
14001. Detta är jämfört med ovan citerade mål ett kvantifierbart sådant som även tolkas vara 
ett önskat och därmed filantropiskt ansvarstagande (Carroll, 1991).  
 

“Mål för miljöarbetet. Sandvik har som mål att samtliga tillverkande enheter skall vara certifierade enligt 
miljöledningssystemet ISO 14001 före utgången av år 2004” (Sandvik årsredovisning 2003, s. 12) 

 
“Sociala mål. Sandviks verksamhet och agerande baseras på OECDs riktlinjer för multinationella företag. 

Sandviks medarbetare skall erbjudas arbetsförhållanden som stimulerar till effektivt arbete och ger möjlighet till 
utveckling.” (Sandvik årsredovisning 2003, s. 7) 
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De sociala målen är baserade på OECDs riktlinjer som ses i ovan citat. Sandvik arbetar tydligt 
med olika målbilder för att uppnå en kontinuerlig förbättring och anpassning av verksamheten 
för att uppnå de affärsmässiga förändringarna i omvärlden, något som benämns redan i 1998. 
Även de sociala målen är ett tydligt ansvarstagande. Sandvik har valt att basera sitt agerande 
på OECD riktlinjer, vilket tolkas som moralisk och kognitiv legitimitet och ett förväntat, etiskt, 
ansvarstagande (Carroll, 1991). 
 
Under 2008 kommunicerade Sandvik betydligt mer i alla kategorier men som mest i Miljö och 
Etik. Inom Miljö fanns en fördelning mellan koderna klimat och resurser varav det fokusen på 
olika mål för fortsatt utveckling av företaget var kvar. Ett stort antal mål angående 
resursförbrukning bestämdes med utgångspunkt 2008 och slutpunkt i framtiden. Målen som 
presenteras tyder på att Sandvik vill ta ett miljömässigt ansvar genom att reducera sina utsläpp 
och sin resursanvändning, målen är kvantifierbara och Sandvik är tydliga med hur arbetet ska 
ske, vilket är genom en ny process kallad Zinc Method som återvinner hårdmetaller. Baserat på 
det Suchman (1995) presenterar kan detta ses som en strategi för att bibehålla den kognitiva 
legitimiteten som Sandvik skapat inom miljö.  
 

“Reduce carbon dioxide emission from internal use of fossil fuels and electricity by 10% in relation to sales 
volume before year-end 2012 (base year: 2008).” (Sandvik årsredovisning 2008, s. 90) 

 
“The total energy use in manufacturing cemented carbide inserts is therefore reduced by about 75%, which 

means a decline in carbon dioxide emissions during the production process of about 40% per cemented carbide 
insert produced.” (Sandvik årsredovisning 2008, s. 91) 

 
Sandvik presenterar även arbetet med standarder såsom ISO 14001 och OHSAS 18001 och hur 
många av verksamheterna som är certifierade inom dessa. Företaget blev även inkluderat i två 
hållbarhetsindex. Genom att presentera arbetet med ISO och OHSAS visar Sandvik oss hur 
deras ansvarstagande har applicerats och resultatet på detta. Tillsammans med ISO och OHSAS 
har Sandvik även blivit inkluderat i två hållbarhetsindex vilket innebär ytterligare granskningar 
av verksamheten, något som Sandvik visar upp för ett bibehållande av legitimitet och ett etiskt, 
förväntat, ansvarstagande (Carroll, 1991).  
 
“The number of major production, service, machinery rebuilding and distribution units certified in accordance 

with ISO 14001 is 147 (82%), with 159 (89%) certified in accordance with OHSAS 18001.“ 
 (Sandvik årsredovisning 2008, s. 86)  

 
“Sandvik was included in the Dow Jones World Sustainability Index and the Dow Jones STOXX Sustainability 

Index. “ (Sandvik årsredovisning 2008, s. 86) 
 
Under år 2013 ökar kommunikationen inom kategori Ekonomi, speciellt inom koderna 
avkastning och lönsamhet. Inom avkastning läggs fokus på att prestera och uppnå attraktiv 
avkastning och värdetillväxt något som illustreras av nedan citat och härleds till ett ekonomiskt 
ansvarstagande (Carroll, 1991).  
 

“Sandvik strävar efter att de som investerar i Sandvik-aktien ska få en attraktiv avkastning och värdetillväxt.“ 
(Sandvik årsredovisning 2013, s. 34) 
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“Sandvik strävar efter att Sandvik-aktien ska ge attraktiv avkastning och värdetillväxt för ägarna. Målet är att 

utdelningen ska uppgå till 50 % av vinsten per aktie.”  
(Sandvik årsredovisning 2013, s. 34) 

 
Detta tydliggör fokusen på att ta ansvar mot aktieägarna, men Sandvik väljer att sträva efter det 
vilket ger dem möjlighet att undvika kritik ifall det inte uppnås. Sandvik försöker här ta ansvar 
och bibehålla sin kognitiva legitimitet mot aktieägarna.  
 
Inom kategorin Etik kodas en del kommunikation i koden värderingar. Olika värderingar 
kommuniceras samt hur Sandvik definierar hållbara affärer. Sandviks ambition om att bli bäst 
vad gäller hållbarhet i sin bransch och hur de arbetar för att uppnå detta. Denna ambition är ett 
av Sandviks sätt att bibehålla av kognitiv legitimitet genom att försöka visa ett etiskt, förväntat, 
ansvarstagande (Carroll, 1991). Det inspirerande citatet nedan illustrerar hur de riktar sig mot 
ett flertal intressenter och visa hur Sandvik har tagit ansvar genom att sammankoppla hållbarhet 
med övrig verksamhet.  
 
”VÅR AMBITION ÄR ATT BLI ETT AV DE MEST HÅLLBARA FÖRETAGEN I VÅR BRANSCH, MED STARK 

KOPPLING MELLAN VÅR AFFÄRSSTRATEGI, VÅRT VARUMÄRKESVÄRDE OCH VÅRT 
HÅLLBARHETSARBETE.” (Sandvik årsredovisning 2013, s. 13) 

 
“Koncernens arbete med hållbara affärer bygger på FN:s Global Compacts tio principer om mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption, samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.” 

(Sandvik årsredovisning 2013, s. 12) 
 
2018 förflyttades kommunikationen till stor del till kategorierna Miljö och Socialt där det inom 
Miljö, som tidigare identifierades ett stort fokus på koderna resurser och klimat. Något som 
illustreras i citaten nedan. Ambitionerna utvecklas och visar numera ett ansvarstagande för olika 
intressenter och Sandvik berättar även om hur företaget arbetar med förbättringar inom 
hållbarhet genom företagets leverantörskedja. Detta tolkas som ett tydligt bibehållande av 
företagets moraliska och kognitiva legitimitet och i detta fall som ett etiskt, förväntat, 
ansvarstagande (Carroll, 1991).  
 

“Våra ambitioner för att minska miljöavtrycket, förbättra hälsa och säkerhet, verka för mångfald, rättvisa 
arbetsförhållanden och en hållbar leverantörskedja är något som unga talanger kommer att bedöma oss 

utifrån.” (Sandvik årsredovisning 2018, s. 5) 
 

“Vi främjar hållbarhet i våra verksamheter genom att ständigt förbättra våra processer inom exempelvis 
leverantörskedjan, energianvändning, utsläpp, anti-korruption och mänskliga rättigheter.”  

(Sandvik årsredovisning 2018, s. 6) 
 
Sandvik presenterar här ett övergripande arbete inom sina verksamheter för att förbättra en 
mängd av olika områden inom CSR. Detta är något som de ska uppnå genom att arbeta med 
FNs globala mål och Global Compact men även genom att bli granskade och ingå i olika 
hållbarhetsindex.  
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Sandvik presenterar ett ansvarstagande och följer sedan upp detta med hur dessa mål ska 
uppnås. Sådant kommunicerat arbete tolkas här som ett förväntat etiskt ansvarstagande 
(Carroll, 1991) samt bibehållande moralisk och kognitiv legitimitet. 
 
“Vi fortsätter att stödja principerna i Förenta Nationernas Global Compact och bidra till att FN:s globala mål 

för hållbar utveckling uppfylls. “ (Sandvik årsredovisning 2018, s. 4) 
 

“Det är internationella index som analyserar globala företag som bedriver ansvarsfullt företagande. Att  
Sandvik ingår i dessa index bekräftar att koncernen bedriver affärsverksamheten på ett hållbart sätt.”  

(Sandvik årsredovisning 2018, s. 42) 
 
Inom kategorin Socialt arbetar Sandvik med sin uppförandekod som är baserad på en stor del 
underlag från FN. Även inom den sociala kategorin tydliggör Sandvik hur deras uppförandekod 
har byggts upp genom de olika underlagen, vilket innebär att dessa principer appliceras internt 
på företagets olika verksamheter. Att så sent som 2018 med dessa ramverk tolkas, i likhet med 
ovan som ett etiskt, förväntat, ansvarstagande av moralisk och kognitiv legitimitet. 
 

“Uppförandekoden bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s (International Labour 
Organization) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö 
och utveckling och FN:s konvention mot korruption enligt de tio principerna i FN:s Global Compact, som vi har 

undertecknat.” (Sandvik årsredovisning 2018, s. 30) 

4.2.3 Skanska 
Skanska är ett globalt bygg- och projektutvecklingsföretag med verksamheter i Norden, Europa 
och i USA. Företaget har 38 000 anställda och har haft intäkter på 170 miljarder kronor 2018 
(Skanska, 2019). Företaget fokuserar på att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön 
vi lever i (Skanska, 2019). 
 

Kategori/År 1998 2003 2008 2013 2018 

Ekonomi 57% 39% 25% 30% 34% 

Etik 6% 25% 13% 15% 17% 

Miljö 13% 12% 36% 23% 17% 

Socialt 24% 24% 26% 32% 32% 

 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabell 10: Sammanställning av koder i kategori mot totala koder för Skanska i procent och per år.  
Highlight är på högsta mängden koder i procent. 

 
Av tabell 10 kan vi utläsa ett fokus på kategorin Ekonomi för Skanska och det är genomgående 
de första åren, 1998 samt 2003.  
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Därefter har det skett en förflyttning av vår kodningsmassa till kategorin Miljö med 36 procent 
och det syns även ett generellt utjämnande av kategorierna. Under 2013 skiftar dock fokusen 
till kategorin Socialt med 32 procent och 2018 förflyttades fokusen tillbaka till kategorin 
Ekonomi. 
 
Generellt kan vi se att Skanska har haft ett stort ekonomiskt fokus under alla år där antingen 
kategorin Ekonomi har varit störst eller näst-störst i tre av fem år. Det tyder på att Skanska 
försöker att bibehålla legitimitet och ta ansvar mot intressenten aktieägaren, detta ekonomiska 
ansvarstagande (Carroll, 1991) gäller alla år.   
 
Under 1998 hade Skanska 57 procent av kodmassan i kategorin Ekonomi och detta delades 
relativt jämt mellan koderna avkastning och lönsamhet. Avkastning kan illustreras via citatet 
nedan: 
 

“Over the past 5 years, Skanska has transferred more than SEK 20 billion to its shareholders in various past: 
Through regular cash dividends, redemption of shares, sale of shares at a discounted price” 

 (Skanska årsredovisning 1998 s. 17) 
 
Det är tydligt att Skanska här försöker bibehålla moralisk legitimitet genom att hänvisa till sitt 
ansvarstagande mot aktieägarna. När det gäller lönsamhet kan det illustreras som nedan. 
 

“The year's operating income of 496 M SEK was higher than in 1997. The expenditures of the business area's 
large-scale restructuring efforts is being covered by provisions in the 1997 account.”  

(Skanska årsredovisning 1998 s. 26) 
 
Skanska visar här upp sin lönsamhet i ett tydligt försök att bibehålla sin kognitiva legitimitet 
som företag och det jämförs med Carrolls (1991) ekonomiska ansvarsnivå som beskriver att 
företagets grundläggande ansvar är att ha en hållbar lönsamhet. 
 
Skanska har även kommunicerat en del inom koden medarbetare, vilket kommer från kategorin 
Socialt. Detta illustreras nedan. 
 

“Skanska implemented a number of activities to support the internationalization, -language training, 
international introduction programs, international management development programs etc.”  

(Skanska årsredovisning 1998 s. 49) 
 
Det är tydligt att Skanska vill ta ansvar mot sina medarbetare och utveckla dem genom 
utbildning. Det är ett tydligt försök till att bibehålla sin legitimitet mot medarbetarna. Detta 
tolkas vara legitimitet av kognitiv karaktär och etisk, förväntad, ansvarstagande (Carroll, 1991). 
 
År 2003 var fördelningen mellan kategorierna jämnare, med majoriteten av kodmassan i 
kategorin Ekonomi fick 39 procent. I kategorin var det koden avkastning som stack ut medan 
resterande koder var relativt jämnt fördelade.  
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“Skanskas övergripande mål är att skapa värde för kunder och aktieägare.” 
(Skanska årsredovisning 2003 s. 4) 

 
Skanska presenterar här ett övergripande mål, som är att skapa värde för kunder och aktieägare. 
Det är tydligt genom målet att Skanska vill ta ansvar mot kunderna och aktieägarna och att 
dessa två intressenter presenteras tydliggör att Skanska genom både ekonomiskt och etiskt 
ansvarstagande (Carroll, 1991) försöker legitimera sig mot dessa genom målet. Vidare tolkas 
detta som ett bibehållande av kognitiv legitimitet för företaget.  
 
“Koncernens rörelseresultat uppgick till 4,5 miljarder kronor och för helåret redovisades en vinst efter skatt om 
2,8 miljarder kronor. Vinst per aktie uppgick till 6,60 kronor. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,00 

kronor.” (Skanska årsredovisning 2003 s. 1) 
 
Skanska presenterar även information gällande sin lönsamhet och avkastning. Typiska tecken 
på ett ekonomiskt ansvarstagande (Carroll, 1991). I ovan citat visar Skanska upp sitt resultat 
för att påvisa sitt ansvarstagande i förhållande mot sitt mål där intressenten aktieägare är i fokus. 
Detta tolkas som att de vill bibehålla kognitiv legitimitet. 
 
Utöver kategorin Ekonomi presenterar också Skanska en del kommunikation inom kategorin 
Etik med stort fokus på koden code of conduct. Denna typ av ansvarstagande tolkas som etiskt 
och förväntat (Carroll, 1991). 
 
“En viktig uppgift under 2003 var det fortsatta införandet av Code of Conduct. Etikutbildningarna genomfördes 

i Sverige för omkring 2 500 ledande personer. Utbildningen fortsätter nu i övriga Skanska.”  
(Skanska årsredovisning 2003 s. 1) 

 
Under 2003 fortsätter Skanska sitt införande av sin Code of Conduct genom etikutbildningar, 
ett tydligt etiskt ansvarstagande med avseende på ansvarspyramiden (Carroll, 1991). Skanska 
försöker här skapa pragmatisk legitimitet genom utbildningarna i etik och att sätta en ett 
regelverk för det. Skanska vill härmed ta ansvar och möta intressenternas förväntningar, något 
som enligt Borglund et al. (2017) används för sin interna styrning och anseendet för Skanska. 
 
Under 2008 var kategorin Miljö i fokus. Inom kategorin var fördelningen av koder till stor del 
inriktad på produkter och klimat. Det tyder på att Skanska försöker ta ansvar och bibehålla 
kognitiv legitimitet mot sina intressenter. Det görs genom kommunikation av miljömässiga 
aspekter och detta genom sina produkter, något som kan illustreras av citatet nedan. 
 
“Skanska medverkar aktivt till att minimera klimatpåverkan. Skanska avser att bli ledande inom miljövänligt och 
energieffektivt byggande. Målet för bolagets gröna arbete är att utveckla ekonomiskt attraktiva gröna lösningar 

för Skanskas kunder.” (Skanska årsredovisning 2008 s. 9) 
 

“Som en del av koncernens satsning på att minska energibehovet och därmed sammanhängande tillhörande 
risker för klimatförändringar har Skanska fortsatt sitt engagemang i två internationella initiativ – FNs miljö 
program Sustainable Building & Construction Initiative (SBCI) och World Business Council for Sustainable 

Developments initiativ Energy Efficiency in Buildings (EEB).” (Skanska årsredovisning 2008 s. 51) 
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Skanska kommunicerar tydligt sin vilja att ta ansvar ett miljömässigt ansvar och kommunicerar 
detta genom målet att bli ledande inom miljövänligt och energieffektivt byggande. Men även 
genom sitt engagemang i de två initiativ som presenteras. Skanska vill nå intressenternas 
förväntan och möjligtvis överträffa dessa genom detta ansvarstagande och därigenom bibehålla 
sin kognitiva legitimitet inom miljö och mot dess intressenter. 
 
Skanska kommunicerar även inom kategorin Socialt där det finns ett fokus på arbetsmiljö och 
presenterar sitt arbete med OHSAS 18001 och deras nya policys.  
 

“En säker arbetsmiljö för Skanskas alla medarbetare och underentreprenörer är av högsta prioritet. 2008 
arbetade 65 procent av arbetsstyrkan enligt det certifierade arbetsmiljösystemet OHSAS 18000. Under 2008 
infördes en ny arbetsmiljöpolicy, riktlinjer för arbetsmiljö och fyra arbetsmiljöstandarder som förstärker och 

förbättrar de tidigare rutinerna.” (Skanska årsredovisning 2008 s. 64) 
 
Att Skanska kommunicerar sitt engagemang och arbetet med att uppnå 100 procent OHSAS 
18000 certifiering av arbetsstyrkan är ett tydligt ansvarstagande mot arbetsmiljön på 
arbetsplatsen och därmed arbetar Skanska hårt med att bibehålla sin pragmatiska legitimitet hos 
medarbetaren. Skanska tar även ansvar mot intressenten medarbetaren genom ett 
aktiesparprogram. Citatet nedan kommer från koden medarbetare och tolkas som ett förväntat, 
etiskt, ansvarstagande (Carroll, 1991). 
 

“Under 2008 lanserades ett nytt aktiesparprogram, SEOP ( Skanska Employee Ownership Program) riktat till 
alla tillsvidareanställda medarbetare, med syfte att knyta personalen närmare bolaget. Under programmets 
första år anslöt sig 16 procent av koncernens medarbetare. Det är även möjligt för såväl nya som tidigare 

anställda att ansluta sig till SEOP senare.” (Skanska årsredovisning 2008 s. 14) 
 
År 2013 var kategorin Socialt i fokus och Ekonomi den näst mest förekommande. Inom Socialt 
var medarbetare och samhällsnytta mest representerade. Där stor del av kommunikationen i 
koden medarbetare fokuserade på Skanskas fortsatta arbete med hänsyn till sina anställda. Att 
agera ansvarsfullt ses som förväntat och således etiskt (Carroll, 1991) och som bibehållande av 
pragmatisk samt kognitiv legitimitet. 
 

“Att identifiera och utveckla bolagets talanger är en högt prioriterad uppgift. Ledarskapsprofilen Skanska 
Leadership Profile riktar sig till samtliga tjänstemän inom alla affärsenheter. Den syftar till att utveckla och 

utvärdera ledarna och därmed sörja för att företaget har de ledare som krävs för att uppnå målen.”  
(Skanska årsredovisning 2013 s. 32) 

 
“Att utveckla bolagets egna talanger är också ett mycket viktigt led i framtidssatsningen, dels för att säkra 

återväxten, dels för att föra vidare Skanskas sätt att arbeta och värdegrund till samtliga  
medarbetare.” (Skanska årsredovisning 2013 s. 32) 

 
Det fanns ett tydligt ansvarstagande i att utveckla medarbetarna och det inriktade sig gärna mot 
ett flertal utbildningar som Skanska tillhandahöll. Exempel på detta är Skanska Stretch, 
Skanska STEP, Skanska Talent etc. Det visar på Skanskas strävan efter att bibehålla sin 
pragmatiska och kognitiva legitimitet genom att tillhandahålla utvecklingsmöjligheter och 
därmed ansvar gentemot intressenten medarbetare. 
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Kategorin Ekonomi år 2013 var jämnt fördelat vad gäller kodmassan där störst fokus lades på 
avkastning och struktur. I citatet nedan presenterar Skanska sin utdelning över tid, något som 
görs för att påvisa sitt ansvarstagande för aktieägarna för att bibehålla sin kognitiva legitimitet 
mot dessa. 
 

“Skanska har i mer än tio års tid lämnat höjd alternativt bibehållen ordinarie utdelning till sina aktieägare. 
Koncernens stabila under liggande resultatnivå – en effekt av riskspridning över fyra affärsområden med 

verksamhet i flera geografiska marknader och segment – är en förklaring till detta.”  
(Skanska årsredovisning 2013 s. 36) 

 
Inom struktur har Skanska gjort omstruktureringar och kostnadsbesparingar vilket lett till 
förbättringar i verksamheten. Enligt Borglund (2006) är omstruktureringar ett sätt för företag 
att skapa sig legitimitet, vilket är något vi ser i nedan citat. Detta är något som via Carrolls 
(1991) typer av ansvarstagande tolkas som ett grundläggande ekonomiskt sådant. 
 

“Den genomförda omstruktureringen och kostnadsbesparingsprogrammet ledde till löpande förbättringar i 
lönsamheten, samtidigt som effektiviseringen av produktionen och minskningen av landbanken fortsatte under 

året” (Skanska årsredovisning 2013 s. 60) 
 
Det är tydligt att Skanska tar ansvar genom att göra omstruktureringar och kan även detta 
jämföras med det ekonomiska ansvarstagandet (Carroll, 1991). Skanska försöker bibehålla sin 
kognitiva legitimitet mot aktieägarna genom att ta ansvar för företagets verksamhet och göra 
omstruktureringar för ökad lönsamhet. 
 
Skanska 2018 har ett återigen ett fokus mot kategorin Socialt men också mot Ekonomi. Inom 
kategorin Socialt var det ett fokus på arbetsmiljö något som illustreras av nedan citat: 
 
“Vi måste – och vi ska – se till att vi lever upp till värderingen Värna om livet i allt vi gör. Att stärka vårt fokus 
på en säker arbetsmiljö är av högsta prioritet för Skanska. Vi ser ett klart samband mellan säkra arbetsplatser 

och lönsamhet. För att arbeta säkert krävs disciplin i genomförandet av våra projekt, något som också krävs för 
att uppnå goda resultat. “ (Skanska årsredovisning 2018 s. 3) 

 
“Skanska värnar om livet. Företaget arbetar säkert – eller inte alls.”  

(Skanska årsredovisning 2018 s. 10) 
 

“Enligt Skanskas arbetsmiljöpolicy måste samtliga affärsenheter från 2019 ha ett externt certifierat 
arbetsmiljöledningssystem som till exempel OHSAS 18001.” (Skanska årsredovisning 2018 s. 75) 

 
Det är tydligt att Skanska vill ta ansvar för sina medarbetare genom koden arbetsmiljö. Från 
vad vi kan se i ovan citat är arbetsmiljön högsta prioritet 2018 och detta stärks av citat två och 
att affärsenheterna måste ha OHSAS 18001 certifiering. Skanska skapar genom detta 
pragmatisk och kognitiv legitimitet, samtidigt som de visar på ett etiskt, förväntat, 
ansvarstagande (Carroll, 1991). Detta eftersom det riktar sig mot medarbetarna och Skanska tar 
ansvar genom att kommunicera kring en ny arbetsmiljöstandard. 
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Inom kategorin Ekonomi var det koden samarbeten som stack ut och i dessa riktar sig Skanska 
till alla intressenter, och försöker visa sitt ansvarstagande mot dem. Något som kan illustreras 
av citatet nedan. 
 

“Skanska följer också den ideella organisationen Transparency Internationals riktlinjer och tillämpar 
försiktighetsprincipen. Vidare deltar Skanska aktivt i andra   

internationella hållbarhetsinitiativ som FN:s Global Compact Network, Internationella Handelskammaren; 
World Green Building Council, World Business Council for Sustainable Development, International Chemical 
Secretariat (ChemSec) och Catalyst, som verkar för kvinnor i arbetslivet.” (Skanska årsredovisning 2018 s.72) 

 
Skanska presenterar ett flertal organisationer med initiativ som företaget valt att förhålla sig till. 
Det inkluderar miljö, mångfald och transparens. Det är tydligt att Skanska försöker bibehålla 
pragmatisk och kognitiv legitimitet genom ansvarstagande av att delta i dessa initiativ. Således 
tolkas detta som ett förväntat, etiskt, ansvarstagande (Carroll, 1991) då det 2018 kan anses givet 
att arbete med dessa ramverk. 

4.2.4 SKF 
SKF är ett globalt företag med 44 428 anställda och verksamhet i 130 länder. Företaget har varit 
verksamt i 112 år och fokuserar på affärsområdena Industrial Sales Americas, Industrial Sales 
Europe and Middle East/Africa, Industrial Sales Asia, och Automotive samt Aerospace. SKFs 
affärsområden täcker hela livscykeln för kundens applikationer (SKF, 2019). 
 

Kategori/År 1998 2003 2008 2013 2018 

Ekonomi 53% 44% 20% 31% 19% 

Etik 26% 11% 27% 14% 30% 

Miljö 12% 30% 29% 37% 29% 

Socialt 9% 15% 24% 18% 22% 

 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabell 11: Sammanställning av koder i kategori mot totala koder för SKF i procent och per år.  
Highlight är på högsta mängden koder i procent. 

 
Den presenterade datan i tabell 11 redogör för fördelningen mellan kategorierna som kodningen 
gav upphov till vad gäller de studerade årsredovisningarna för SKF. De första undersökta åren, 
1998 respektive 2003, visar i den aggregerade tabellen ett starkt fokus vad gäller ansvar i 
kategorin Ekonomi. Detta med 53 procent för år 1998 och 44 procent för år 2003. Följande år 
som studerats förskjuts kodmassan mot kategorin Miljö, som är den mest förekommande med 
29, 37 respektive 34 procentenheter för 2008, 2013 och 2018. År 2008 kan det utläsas den 
minsta differensen mellan kodningens kategorier där intervallet för samtliga är 9 
procentenheter. 
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I årsredovisningen som SKF publicerar för 1998 års verksamhet påvisar ett starkt ekonomiskt 
ansvarstagande. Detta ligger i linje med vad Carroll (1991) presenterar med ekonomi som basen 
i ansvars pyramiden för företag. De har initierat en arbetsgrupp med fokuserat arbete kring det 
eventuella införandet av en gemensam valuta för Europaområdet. Detta kan tolkas som ett 
skapande av legitimitet då det är en aktivitet som ligger utanför den egentliga verksamheten 
och kan genom ett legitimitetsperspektiv anses vara av kognitiv karaktär på så sätt att ett sådant 
ansvarstagande då kunde ses som vedertaget rent affärsmässigt. 
 
“SKF tillsatte i november 1996 en central arbetsgrupp för att utvärdera effekterna av ett eventuellt införande av 

en gemensam valuta i Europa. Förberedelserna har omfattat strategiska, finansiella, legala samt 
infrastrukturmässiga aspekter såsom informationsteknologi, redovisning och rapportering.” 

(SKF årsredovisning 1998, s. 27) 
 
SKF beskriver att de vill verka för sina aktieägare och att ett värdeskapande för denna 
intressentgrupp anses vara företagets övergripande finansiella målsättning. De lägger fram 
konkreta mål vad gäller avkastning som denna grupp kan ta del av vilket är härlett till 
organisationens lönsamhet. Utifrån vår kodningsprocess och koderna avkastning och lönsamhet 
kan kategorisera som en stark viktning genomgående som ett ekonomiskt ansvarstagande 
(Carroll, 1991).  
 

“SKFs övergripande finansiella mål är att skapa värde för aktieägarna genom att ge en långsiktigt 
marknadsmässig avkastning i form av utdelning och värdetillväxt. Avkastningskravet på aktieägarnas 

investering i SKF, det marknadsvärderade egna kapitalet, torde långsiktigt vara cirka 5-6 procentenheter över 
den riskfria räntan. Detta har legat till grund för SKFs beslut om finansiella mål i verksamheten.”  

(SKF årsredovisning 1998, s. 26) 
 
Utöver ett ekonomiskt ansvarstagande ser vi ett tydligt fokus på koden produktkvalitet med 
avseende på SKFs verksamhet. Citatet nedan styrker detta och tolkas som  bibehållande av 
kognitiv legitimitet gentemot kunderna och den egna verksamheten ser vi genom deras 
produktutveckling i och med DLC-beläggningen. Denna aktivitet har kodats som 
produktkvalitet i kategorin Etik då detta förväntade och etiska ansvarstagande (Carroll, 1991) 
handlar om en produktutveckling som sker i syfte att öka prestandan av produkten och tar 
hänsyn till resursanvändningen som produktionen innebär.  
 

“Diamant är det hårdaste material vi känner till. Det har alla egenskaper man kan önska för beläggning av 
lagerkomponenter utom en – priset. Lösningen blir istället en hård och tunn beläggning av diamantlikt kol, s k 

DLC (Diamond-Like Carbon). DLC-beläggningen kombinerar hårdhet med låg friktion. Den bidrar till att 
minska förslitningen och öka lagrens livslängd och prestanda. Idag kan beläggningen användas på de flesta av 

SKFs lagerkomponenter.” (SKF årsredovisning 1998, s. 30) 
 
År 2003 påvisar ett fortsatt ekonomiskt fokus och aktieägarna som intressent är en målgrupp 
som prioriteras i kommunikationen. Diskussion kring utdelningspolitik och en ökning av 
andelen vinst som delas ut ses som ett bibehållande av pragmatisk och kognitiv legitimitet då 
det beslutats via en dialog med den berörda intressenten. Detta ansvarstagande påvisas 
genomgående i rapporten och leder till att kategorin Ekonomi är den mest förekommande med 
44 procent. 
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“Styrelsens beslut att ändra koncernens utdelningspolitik och öka den från en tredjedel till hälften av den 

genomsnittliga nettovinsten, beräknad över en konjunkturcykel, avspeglar både deras förtroende för SKF och 
deras förväntningar på företaget. Styrelsen har beslutat att på bolagsstämman föreslå en utdelning på 10:00 

kronor per aktie.” (SKF årsredovisning 2003, s. 9) 
 
Ekonomiska samarbeten identifieras och lyfts fram av SKF 2003. Att arbeta efter hårda, 
tvingande, regleringar är något som anses vara vedertaget att följa affärsmässigt. Detta legala 
ansvarstagande (Carroll, 1991) bidrar således med ett skapande av kognitiv legitimitet för SKF. 
 

“Alla företag noterade på börser inom EU skall från och med den 1 januari 2005 upprätta sina 
koncernredovisningar i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna International Financial 

Reporting Standards (IFRS). Övergångsåret till IFRS blir år 2003, vilket innebär att i de finansiella rapporter 
som publiceras 2005 kommer koncernens siffror för år 2003 och 2004, upprättade enligt svenska 

redovisningsprinciper, att räknas om enligt IFRS.” (SKF årsredovisning 2003, s. 12) 
 
Att ett företags sociala ansvar är att skapa ekonomiskt värde (Friedman, 1970) ser vi vara 
gällande år 2003 i kodningen av SKFs årsredovisning.  
 
Att SKF fokuserat på ett ekonomiskt ansvarstagande syns genom Carrolls (1991) idé om att 
företag först måste fokusera på en hållbar ekonomisk lönsamhet. Lönsamhetsmått för att 
förbättra marginaler och skapa en lönsam tillväxt är ett fortsatt bibehållande av kognitiv 
legitimitet med en ekonomisk fokusering och ansvarstagande finansiellt. SKFs arbete med 
TVA-modellen är ett tecken på detta. 
 
“SKFs styrmodell är en förenklad så kallad economic value-added modell. TVA, som modellen kallas, syftar till 

att förbättra marginalerna, reducera kapitalet och skapa en lönsam tillväxt.”  
(SKF årsredovisning 2003, s. 13) 

 
Vi kan utläsa en ökning på 18 procent i Miljö-kategorin och en generell utjämning av 
fördelningen kategorierna emellan detta år. Detta tyder på ett ansvarstagande som i större 
utsträckning sträcker sig till fler intressenter, vilket är något som visar på företagets förståelse 
för sin inverkan på samhället (Kakabadse et al., 2005). Det utökade miljömässiga 
ansvarstagandet som SKF uppvisar tolkas vidare som ett skapande av kognitiv legitimitet och 
förväntat, etiskt, ansvarstagande (Carroll, 1991) då nya program och ambitioner för 
verksamheten presenteras.  
 

 “SKF övervakar miljöpåverkan av den energi som konsumeras vid fabrikerna och har genomfört 
energibesparingsprogram vid samtliga anläggningar under ett antal år. För att betona vikten av dessa program, 
fastställdes 2002 ett koncernmål för minskning av koldioxidutsläppen. Ambitionen är att minska dessa med 10% 

över en femårsperiod, baserat på 2002 års emissionsnivåer och produktionsvolym, framtida förvärv ej 
inkluderade.” (SKF årsredovisning 2003, s. 15) 

 
SKFs årsredovisning från 2008 visar på den jämnaste fördelningen mellan de identifierade 
ansvarskategorierna med en differens på nio procentenheter mellan den minst och mest 
förekommande kodningskategorin.  
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Vi kan utläsa att kategorin Miljö kodas mest frekvent och med egna initiativtaganden, som i 
Carrolls pyramid (1991) placeras i den tredje kategorin, som behandlar etiska ansvarstaganden.  
 

“Koldioxid är den överlägset viktigaste växthusgasen som genereras i SKFs verksamheter. Därför har 
koncernen satt som mål att minska koldioxidutsläppen med minst 5% per år, oavsett tillverkningsvolym. Under 

2008 var minskningen 9,1%.” (SKF årsredovisning 2008, s. 3) 
 
“Satsningen BeyondZero, som lanserades 2005, definierar SKFs åtagande om att uppnå visionen att bidra till en 

positiv nettoeffekt på miljön. Detta åtagande är vägledande för SKFs utveckling och tillhandahållande av nya 
miljöbeaktande, energieffektiva produkter och tjänster, såväl som införande av effektiva 
energibesparingsprogram i den egna verksamheten.” (SKF årsredovisning 2008, s. 21) 

 
Vi ser en ökad andel egna miljömässiga aktiviteter av SKF vilket exemplifieras i citaten ovan. 
Denna typ av nya åtaganden bidrar till ett skapande av legitimitet och ett etiskt, förväntat, 
ansvarsarbete (Carroll, 1991), som sätter miljön i fokus. Detta ligger i linje med vad som 
betraktas vara socialt ansvar för företag och kan inkorporeras i deras strategi (Katsoulakos & 
Katsoulacos, 2007).  
 
År 2008 kan vi vidare, i citatet nedan, utläsa den största procentuella fokuseringen på kategorin 
Socialt. Interna utvecklingsplaner förbättras i syfte att utveckla medarbetarnas kompetens och 
ge dem möjlighet att växa inom koncernen. Detta är ett tecken på ett förväntat, etiskt 
ansvarstagande (Carroll, 1991) samt ett bibehållande av kognitiv legitimitet där medarbetarnas 
möjligheter och välmående ligger i fokus. 
 

“Alla SKF-medarbetare har rätt till en individuell utvecklingsplan som uppdateras regelbundet genom 
utvecklingssamtal med respektive chef. Varje medarbetares kompetensprofil utvärderas utifrån jobbprofilen 

under utvecklingssamtalet. Utbildningsplaner för förbättringar och ytterligare utveckling införs därefter i den 
individuella utvecklingsplanen. Denna är ett viktigt verktyg för att ge varje medarbetare möjlighet att utbilda sig 

för karriärutveckling och större ansvar.” (SKF årsredovisning 2008, s. 130) 
 
År 2013 ökar det ekonomiska fokusen med elva procentenheter och en fokusering på 
kodningsenheten samarbeten växte sig större. Citatet nedan är ett exempel på detta skapande 
av pragmatisk legitimitet i och med SKF Insight och möjligheten till ökade samarbeten med 
koncernens kunder. 
 

“SKF deltog i Hannovermässan – världens största industrimässa. Under temat ”Release the Power” visade vi 
ett stort antal lösningar för industriella applikationer och hur våra teknikplattformar kan förbättra prestanda, 

minska driftstopp och sänka kostnader för våra kunder. Dessutom lanserade vi ett antal nya innovativa 
lösningar, såsom SKF Insight, vilken kan revolutionera samarbetet med våra kunder.”  

(SKF årsredovisning 2013, s. 6) 
 
Kategorin Miljö är den marginellt dominerande för året med sex procent. Inom kategorin det 
koden produkt som ligger i fokus och företaget vill i årsredovisningen påvisa sitt miljömässiga 
ansvarstagande de tar genom sin produkters påverkan genom hela livscykeln. Detta tolkas vara 
ett ansvarstagande som är etiskt, förväntat utifrån Carrolls ansvarspyramid (1991).  
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“SKFs miljöanpassade riktlinjer för produktutveckling – säkerställer att nya produkter konstrueras för att 
minimera miljöpåverkan under hela livscykeln – från materialval till återvinning.”  

(SKF årsredovisning 2013, s. 16) 
 
“Miljöomsorg fokuserar på koncernens ansvar att ständigt sträva efter att minska miljöeffekterna från de egna 
verksamheterna såväl som leverantörernas. Strategin SKF BeyondZero kombinerar detta fokus med en strävan 
att förbättra kundernas miljöprestanda genom produkter, lösningar och tjänster som ökar energieffektiviteten 
och minskar miljöpåverkan. I sortimentet inom SKF BeyondZero ingår produkter, lösningar och tjänster vars 

miljöprestanda är definierade, beräknade och verifierade.” (SKF årsredovisning 2013, s. 11) 
 
Det finns likheter mellan åren 2013 och 2018 där kategorin Miljö, med 29 procentenheter, får 
ett stort utrymme i kodningen. Kodningen fördelas dock jämnare då Etik är den mest 
förekommande kategorin med 30 procent, en ökning från 14 föregående studerat år. Ett socialt 
etiskt förväntat (Carroll, 1991) ansvarstagande påvisas av SKF genom att de knyter an sina 
riktlinjer gällande mänskliga rättigheter med FNs vägledande principer, Agenda 2030 och 
Global Compact. Även detta tolkas som ett bibehållande av legitimitet eftersom det är ett 
fortsatt arbete med deras rutiner. 
 

“När det gäller mänskliga rättigheter arbetar SKF sedan många år enligt externa principer och deklarationer 
för att integrera risker kring mänskliga rättigheter i policydokument och arbetsrutiner. SKF arbetar enligt FNs 

vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.” (SKF årsredovisning 2018, s. 123) 
 
Företagets värderingar påvisas genomsyra verksamheten och värdekedjan med hänvisning till 
program för ansvarsfulla inköp genom revision av leverantörer. Genom detta kan SKF ses som 
en god samhällsmedborgare med ett ansvarstagande som sträcker sig utanför den egna 
verksamheten.  
 

“SKF hanterar leverantörernas påverkan på miljön, mänskliga rättigheter, arbetstagare och samhälle inom 
ramen för programmet för ansvarsfulla inköp. Programmet omfattar samtliga av SKFs leverantörer, men har en 
riskbaserad metod som främst fokuserar revisioner av leverantörer i första ledet, men även till viss del även i det 

andra ledet.” (SKF årsredovisning 2018, s. 145) 
 

“SKF rekonditionerar produkter och skickar tillbaka dem till kunderna för ytterligare en användningsperiod. 
Det sparar tid och kostnader för kunderna och förbättrar materialeffektiviteten i värdekedjan.”  

(SKF årsredovisning 2018, s. 27) 
 
Genom detta skapande av legitimitet som ovan citat visar på att SKFs bedriver sin verksamhet 
i den etiska delen av Carrolls pyramid (1991) samtidigt som de skapar moralisk legitimitet från 
sina intressenter. 
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4.2.5 Volvo  
Volvo är ett globalt företag som är en av världens ledande producent av lastbilar, bussar, 
anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Koncernen har försäljning i 190 
marknader och sysselsätter drygt 100 000 personer. Volvo omsatte drygt 391 miljarder 2018 
(Volvo, 2019). 
 

Kategori/År 1998 2003 2008 2013 2018 

Ekonomi 44% 56% 41% 37% 14% 

Etik 24% 17% 16% 22% 27% 

Miljö 24% 23% 32% 30% 27% 

Socialt 8% 4% 12% 11% 32% 

 100% 100% 100% 100% 100% 
Tabell 12: Sammanställning av koder i kategori mot totala koder för Volvo i procent och per år.  

Highlight är på högsta mängden koder i procent. 
 
Som kan utläsas i tabellen 12 ovan har Volvos årsredovisningar ett stort fokus på kategorin 
Ekonomi med 44 procent, 56 procent, 41 procent och 37 procent för respektive år 1998, 2003, 
2008, 2013. Utöver detta fokus har Volvo haft en stark närvaro inom resterande kategorier 
förutom Socialt där de fyra första åren den konstant varit lägst. Detta förändrades dock 2018 
där det blev den högsta kategorin med 32 procent av kodmassan. 
 
I och med det stora fokusen på Ekonomi alla år, exklusive 2018, tolkas det att Volvo försökt ta 
ansvar och legitimera sig själv mot aktieägarna. Alltså enligt Carroll (1991) det första ansvaret 
ett företag har, vilket är att vara långsiktigt lönsamma.  
 
Det är en ojämn fördelning inom Volvos koder vad gäller kategorin Ekonomi. År 1998 var det 
koderna samarbeten och struktur som stack ut, där det är tydligt i samarbeten att Volvo försöker 
ta ansvar mot den egna verksamheten men också mot sina leverantörer. Illustreras nedan: 
 
”With the aim to reinforce the industrial and commercial cooperation that already exists between Volvo and the 
British manufacturer and supplier of coach and bus bodies, Henlys Group Plc, AB Volvo acquired 10% of the 

shares in Henlys in 1998.” (Volvo årsredovisning 1998, s. 10) 
 
I citatet beskriver Volvo sitt mål att förstärka samarbetet mellan Volvo och en av sina 
leverantörer genom att köpa sig en del av tio procent av deras företag. Här visas att Volvo 
försöker ta ansvar mot sina aktieägare genom att öka samarbetet och därmed kontrollen av 
viktiga leverantörer. Detta syftar till att stabilisera Volvos lönsamhet vilket är viktigt för att 
bibehålla pragmatisk legitimitet mot aktieägarna.  
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Under koden struktur ser vi att Volvo gör omstruktureringar något som enligt Borglund (2006) 
är ett sätt att legitimera företagets verksamhet.  
 
”In January 1999 AB Volvo signed Heads of Agreement with Ford Motor Company to sell Volvo Cars to Ford. 

The sale, which is conditional upon the approval of Volvo’s shareholders and pertinent authorities, will 
strengthen Volvo Cars’ future prospects and allow Volvo to make major investments in trucks, buses, 

construction equipment, marine and industrial engines as well as aerospace components.”   
(Volvo årsredovisning 1998, s. 6) 

 
Volvo kommunicerar här processen att sälja av verksamheten Volvo Cars till Ford, något som 
görs för att öka investeringarna i andra underliggande verksamheter. Volvo försöker härmed 
visa att de vill fokusera investeringar där de ser större potential. Ett tydligt tecken på etiskt 
ansvarstagande mot aktieägarna som gör att Volvo bibehåller pragmatisk legitimitet hos denna 
intressentgrupp baserat på de ansvarskategorier som Carroll (1991) presenterar.  
 
För år 2003 ser vi att majoriteten av Volvos fokusering ligger i kategorin Ekonomi, med 56 
procent av den totala kodningsmassan. De presenterar ett antal samarbeten som till exempel det 
med General Electric (GE) och tar på så sätt ansvar mot den egna verksamheten samt dess 
lönsamhet och fortsatta utveckling.  
 

“Volvo Aero har varit partner med General Electric sedan 1980-talet och under 2003 enades bolagen om 
partnerskap avseende den nya gasturbinen LMS100. Volvo Aero skall leverera ett antal nyckelkomponenter till 

den nya miljövänliga gasturbinen. Avtalet uppskattas vara värt USD 800 M över en 20års period.”  
(Volvo årsredovisning 2003, s. 21) 

 
Ett sådant ekonomiskt ansvarstagande (Carroll, 1991) tolkas som bibehållande av pragmatisk 
legitimitet då båda parter tjänar på ett sådant samarbete. Ett sådant ekonomiskt samarbete bidrar 
med värde till företagets aktieägare. 
 
Vad gäller koden lönsamhet ser vi att Volvo arbetar med finansiella mål som omfattar hela 
koncernens verksamheter. Detta stämmer överens med det som Carroll (1991) syftar på 
gällande det ekonomiska sociala ansvaret som är grunden för ett företags fortlevnad genom 
tillväxt och lönsamhet. 
 
“Ett antal koncernövergripande finansiella mål har utformats som stöd för att uppnå tillväxtstrategin och skapa 

en konkurrenskraftig avkastning till aktieägarna. Dessa mål omfattar tillväxt, rörelsemarginal, avkastning på 
eget kapital och kapitalstruktur. De finansiella målen är satta, och skall utvärderas över en konjunkturcykel.” 

(Volvo årsredovisning 2003, s. 10) 
 
Volvo har genom åren arbetat med en fokusering för sina produkter vad gäller kvalitet och 
säkerhet. År 2003 är inget undantag, vilket visas genom deras processer för säkerhets- och 
miljökrav. Ett etiskt, förväntat, ansvarstagande (Carroll, 1991) via arbetet med 
säkerhetsstandarden. Detta kodades till produktkvalitet. 
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“Alla koncernens affärsområden och affärsenheter arbetar med en gemensam och välstrukturerad process för 
produktutveckling, där kvalitetsgrindar och avstämningstillfällen ställer tydliga krav som måste uppfyllas innan 

ett utvecklingsprojekt tillåts fortsätta. Säkerhets- och miljökrav ingår i samma process.”  
(Volvo årsredovisning 2003, s. 24) 

 
Volvos medvetenhet vad gäller miljöomsorg gör att kodningskategorin Miljö är näst störst med 
sina 23 procentenheter för år 2003. Detta ses som ett moralisk bibehållande av legitimitet och 
förväntat, etiskt, ansvarstagande (Carroll, 1991) där företaget tar ett socialt ansvar mot ett antal 
intressenter. En sådan balans i värdeskapande anses viktigt vad gäller relationen till sina 
intressenter (Bottenberg et al., 2017). 
 

“Under 2003 slutfördes arbetet inom de flesta verksamheter med att införa miljöledningssystem. Samtliga 
produktionsanläggningar förutom två är nu certifierade. Vissa marknadsorganisationer kvarstår, 

certifieringsprojekten pågår och samtliga verksamheter planeras bli certifierade under 2004” 
(Volvo årsredovisning 2003, s. 24) 

 
År 2008 fokuserades kodmassan inom kategorin Ekonomi och Miljö, med 41 respektive 32 
procentenheter. Det var jämnare fördelning mellan kategorierna detta år, dock släpar kategorin 
Socialt fortfarande efter. Inom Ekonomi var det koden lönsamhet som stod ut, med avkastning 
och samarbeten i ungefär lika stor förekomst.  Koden lönsamhet illustreras av citatet nedan. 
 

“Volvokoncernens strategi tar utgångspunkt i kundernas behov och är inriktad på lönsam tillväxt, 
produktförnyelse och intern effektivitet.” (Volvo årsredovisning 2008, s. 10)  

 
“Lönsam tillväxt är en förutsättning för att Volvokoncernen ska fortsätta att stärka sin konkurrenskraft och 

utvecklas som samarbetspartner till kunder med höga krav. En särskilt stor tillväxtpotential finns i 
tilläggsaffärer kring service och tjänster där stora insatser görs för att ge kunden ett än mer komplett 

erbjudande. Lönsamheten är nödvändig för att säkerställa investeringar i forskning och utveckling av nya 
produkter och tjänster samt en god avkastning till aktieägarna” (Volvo årsredovisning 2008, s. 10) 

 
Volvo refererar här till lönsam tillväxt och hur de ska uppnå detta genom att arbeta med sina 
samarbetspartners. Det är tydligt att Volvo vill skapa värde för aktieägarna genom att visa sitt 
fokus på kunder och därmed bibehålla sin kognitiva legitimitet. Volvo presenterar att en lönsam 
tillväxt är en förutsättning vilket enligt Carroll (1991) är ett grundläggande ekonomiskt 
ansvarstagande och som riktar sig mot aktieägaren. 
 
Inom kategorin Miljö var det koderna produkter och resurser som innehöll störst kodmassa, 
något som tyder på att Volvo vill arbeta och ta ansvar mot miljön genom att ha miljövänliga 
produkter och minska sitt resursanvändande. I citat nedan ses Volvos introducering av 
hybridmotorer. Citat är hämtade från produkter och resurser. 
 

“Den dieselelektriska drivlinan ger förbättrad prestanda samtidigt som bränsleförbrukning och utsläpp sänks. 
För att möta framtida miljökrav och utsläppsregler, utvecklar Volvo CE en serie nya motorer för att möta 

kommande ökade miljökrav i Nordamerika och Europa. Volvo CE har dessutom teknik framme som klarar av att 
möta förväntade krav på biobränslen.” (Volvo årsredovisning 2008, s. 60) 
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“Den största miljöpåverkan från produkterna uppkommer vid användning. Livscykelanalyser visar att 80–90% 
av den totala miljöpåverkan uppkommer vid användning. Klimatförändringarna samt tillgången på och 
tillgängligheten till drivmedel kan komma att kraftigt påverka Volvokoncernen. Det är därför viktigt att 

förbereda sig för användningen av andra bränslen än råolja. En stor del av arbetet inriktas på utveckling av nya 
drivlinor, energieffektivitet och förnyelsebara bränslen.” (Volvo årsredovisning 2008, s. 36) 

 
Det är tydligt att Volvo tar ett etiskt och förväntat ansvar enligt Carroll (1991) mot miljön 
genom att förbättra sina motorer och minska deras resursanvändning. Volvo försöker härmed 
bibehålla sin moraliska och kognitiva legitimitet. 
 
2013 är det fortsatt kategorin Ekonomi som bär den mesta kodmassan med 37 procentenheter, 
följt av Miljö med 30 procent av det kodade materialet. De presenterar exempelvis ny lansering 
av lastbilar med en fokusering på den lönsamhet produkterna kommer att bidra med i form av 
försäljning och fortsatta investeringar. Detta är ett ansvarstagande gentemot den egna 
verksamheten och ur ett legitimitetsperspektiv, ett kognitiv bibehållande eftersom Volvo 
påvisar medvetna aktiviteter som kommuniceras, i första hand mot företagets aktieägare. 
 

“De nya lastbilarna, som ska bidra till koncernens långsiktiga tillväxt och lönsamhet, mottogs mycket väl av 
både återförsäljare och kunder. Koncernens nya och starkare produktprogram har också gett återförsäljarna en 
stärkt tro på framtiden och motivation för dem att fortsätta investera och bidra till utvecklingen av koncernens 

varumärken.” (Volvo årsredovisning 2013, s. 73) 
 
Vad gäller förvärvsavtalet på den kinesiska marknaden tyder detta på ett skapande av 
pragmatisk legitimitet och en fokusering mot koncernens aktieägare med hopp om framtida 
lönsamhet för verksamheten. De nämnda aktiviteterna kategoriseras i den ekonomiska delen av 
Carrolls ansvarspyramid (1991). 
 

“I januari 2013 tecknade vi avtal om att förvärva 45% av det kinesiska företaget Dongfeng Commercial 
Vehicles. Genom denna allians kommer vi att få en mycket stark position på den kinesiska lastbilsmarknaden 

som är världens största.” (Volvo årsredovisning 2013, s. 2) 
 
Volvo visar i sin årsredovisning för 2013 att de strävar efter att vara ledande i branschen med 
avseende på miljöomsorg. Ett bibehållande av kognitiv legitimitet som ses som etiskt socialt 
ansvarstagande enligt Carrolls pyramid (1991) och något som påvisar medvetenheten som 
också syns i kodningskategorierna i tabell 12. 
 
“Vi tycker att det är självklart att våra produkter och vår verksamhet ska ha minsta möjliga negativa påverkan 

på miljön. Vi arbetar för att ytterligare förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen från alla delar av vår 
verk- samhet med särskilt fokus på användningen av våra produkter. Vårt mål är att Volvo- koncernen ska 

rankas som en ledare i vår bransch inom omsorg om miljön. För att nå detta mål, strävar vi efter helhetssyn, 
kontinuerlig förbättring, teknisk utveckling och effektivt resursutnyttjande.” (Volvo årsredovisning 2013, s. 11) 

 
År 2013 presenterar Volvo ett ansvarstagande via sitt engagemang i Världsnaturfondens 
program Climate Savers. I och med detta tas ett etiskt, förväntat ansvarstagande (Carroll, 1991) 
och detta kodas som resurser i kategorin Miljö.  
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Att företag väljer att utföra aktiviteter som inbegriper socialt ansvar ses som en strävan att öka 
sin legitimitet (Katsoulakos & Katsoulacos, 2007) och detta tolkas som ett bibehållande av 
legitimitet eftersom det är ett initiativ som är grundat i värderingar.  
 

“Vårt engagemang i Världsnaturfondens Climate Savers program säkerställer att vi letar efter varje möjlighet 
att minska utsläppen av koldioxid från våra produkter och våra tillverkningsanläggningar. Till exempel tittar vi 

på varje del av bränsleeffektivitets- och utsläppsekvationen, inklusive motorerna, fordonets vikt, typen av bränsle 
och förarens beteende.” (Volvo årsredovisning 2013, s. 5) 

 
I årsredovisningen för Volvo 2018 är differensen mellan kategorierna 18 procentenheter, vilket 
är den lägsta skillnaden för samtliga studerade år. Det är även detta år som kodningsmassan för 
första gången inte har Ekonomi som den mest förekommande kategorin. Det är detta år 
kategorin Socialt med 32 procent. Medans kategorierna Etik och Miljö ligger båda på 27 
procentenheter vardera.  
 
De presenterar initiativ som fokuserar på arbetsmiljö i kategorin Socialt där aktiviteter mot 
medarbetarnas hälsa exemplifieras i citatet nedan. Volvo sätter medarbetarnas värde högt och 
visar på ett bibehållande av legitimitet via sitt förväntade, etiska, ansvarstagande (Carroll, 1991) 
mot denna intressentgrupp. 
 
“Med futuristiska exoskelett får medarbetarna vid lastbilsfabriken i Curitiba i Brasilien, en extra skjuts i arbetet. 
Att under långa perioder lyfta tunga komponenter och arbeta i obekväma ställningar kan slita hårt på kroppen. I 

ett försök att förbättra ergonomin och höja livskvaliteten har medarbetarna vid monteringslinjerna, 
materialhanteringen och hyttproduktionen vid Volvokoncernens fabrik i Curitiba, Brasilien, fått prova på olika 

typer av exoskelettdräkter.” (Volvo årsredovisning 2018, s. 57) 
 
Volvo presenterar att de arbetar efter internationella ramverk såsom FNs globala mål och tar 
hänsyn till sin omvärldspåverkan. Detta är ett bibehållande av legitimitet och kan ses som något 
som förväntas av intressenter vilket gör att denna anslutning ses vara av kognitiv karaktär. 
 

“Vi anser att agera på globala trender och utmaningar och att följa internationella ramverk för hållbarhet, är 
viktiga element för att kunna vara ett ansvarsfullt och hållbart företag. År 2001 anslöt vi oss till Förenta 

Nationernas (FN) initiativ för ansvarsfullt företagande, Global Compact, och deras tio principer om mänskliga 
rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption. Vi strävar efter att anpassa vårt arbete kring mänskliga 

rättigheter efter FN:s Guiding Principles on Business and Human Rights. Vi beaktar även hur vi kan bidra till 
Parisavtalets mål och stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) genom att driva flera aktiviteter 

som bidrar till de 17 målen.” (Volvo årsredovisning 2018, s. 32) 
 
I årsredovisningen för 2018 påvisar Volvo att de arbetar med miljöstandarden ISO 14001 och 
har i ett samarbete med Skanska lanserat ett forskningsprojekt som vi kodade in i koden klimat, 
kategorin Miljö. En sådan standard visar på ett etiskt och således förväntat ansvarstagande 
(Carroll, 1991) som är en kommunikation då Volvo syftar att bibehålla sin kognitiva legitimitet. 
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“Volvo Construction Equipment (Volvo CE) och dess kund Skanska har uppmätt banbrytande resultat i sitt 
gemensamma forskningsprojekt Electric Site. Under tio veckor hösten 2018 testade Volvo CE och Skanska 
gångbarheten i Electric Site i Skanskas bergtäkt Vikan kross, nära Göteborg. Resultaten var ännu bättre än 

förväntat. Testerna visade 98% lägre koldioxidutsläpp, 70% lägre energikostnad och 40% lägre 
operatörskostnad. Resultaten pekar på att Electric Site-projektet innebär ett stort steg mot att Volvo CE ska 

kunna uppnå sin framtidsvision om tio gånger så effektiva arbetsplatser, med noll olyckor, noll oplanerade stopp 
och noll utsläpp.” (Volvo årsredovisning 2018, s. 24) 

4.3 Sammanfattning per år 
Nedan presenteras en sammanfattande analys för de studerade åren. För varje år har det skapats en tabell som 
behandlar normdrivarna. Detta för att visa på utvalda standarder och ramverk som företagen nyttjat i sin 
kommunikation i årsredovisningen under det aktuella året. 

4.3.1 1998 
Som visas ovan i tabell 5-10 är det tydligt att företagens fokus i kommunikation är mot 
kategorin Ekonomi, där alla företag kommunicerade mest inom denna kategori. Inom kategorin 
syntes det en trend i Samarbeten och Struktur där tre av fem företag hade sin största kodmängd 
inom detta. Ansvarstagande inom kategorin Ekonomi kan ses ifrån Carrolls (1991) pyramid där 
företagets ekonomi lägger grunden för dess verksamhet och det sociala ansvaret ett företag har 
är att maximera sin vinst (Friedman, 1970). När kategorin Ekonomi är i övergripande fokus 
tolkar vi detta som ett tecken på likformighet och därmed isomorfism. Därmed tolkas det även 
som att alla företag valt att fokusera sin kommunikation mot intressenten aktieägare. Vad denna 
homogena kommunikation grundar sig i är svårt att tolka utifrån det material vi undersöker. Det 
kan vara på grund av den ostabila världsekonomin att företagen kände att de behövde stärka sin 
legitimitet mot aktieägaren så att denna intressentgrupp inte skulle känna en osäkerhet kring 
företagets verksamhet. Detta stärks av citaten nedan. 

“Verksamhetsåret 1998 har präglats av en stor oro i världsekonomin.”  
(Atlas Copco årsredovisning 1998, s. 2)  

 “I andra kvartalet försvagades affärsklimatet främst som en indirekt följd av krisen i Asien. Tillbakagången 
fördjupades påtagligt under andra halvåret då även Ryssland och länder i Latinamerika drabbades av en 

allvarlig kris.” (Sandvik årsredovisning, 1998, s.10)   

“Vad som började som ett finansiellt problem i ett mindre antal länder ledde till ekonomiska kriser i många 
asiatiska länder och med- förde allvarliga störningar i världsekonomin.” (SKF årsredovisning 1998, s. 4) 

När samtliga företag använder sig av ett ekonomiskt fokus, är det som nämnt tolkat som ett 
tecken på ett normativt tryck i sektorn. Vi kan tydligt se att alla företag använder sig av en 
legitimitetsstrategi med fokus på att bibehålla sin legitimitet mot aktieägarna, men detta 
utesluter inte kommunikation med andra intressenter, vilket syns i övriga kategorier Etik, Miljö 
och Socialt.  
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Utbytet och influensen mellan företaget och dess intressenter som identifieras detta år sker 
mestadels i relation med företagets kunder. Detta kan ses som både en pragmatisk och kognitiv 
typ av legitimitet då ett direkt utbyte sker och då den kognitiva legitimiteten beskriver det som 
är ansett affärsmässigt vedertaget och förväntat (Ellerup Nielsen & Thomsen, 2018). Att ett 
företag har ett sådant utbyte med sina kunder anser vi vara förväntat. Vad gäller typen av 
legitimitet ser vi i 1998 ett visst fokus vad gäller kognitiv legitimitet och i vissa fall pragmatisk.  
 
Det vi tolkar som moralisk legitimiteten ser vi börja förekomma i form av exempelvis 
miljömässig kommunikation. Anledningen till att dessa inte ses vara av kognitiv karaktär är för 
att det inte anses vara självklart, då globala ramverk som berör etik och miljö inte var etablerade. 
Det genomgående temat för 1998 berör som påvisat lönsamhet och ekonomiskt gynnsamma 
struktureringar med avseende på produktkvalitet och avkastning till aktieägarna.  
 

Företag/standarder ISO 9000 ISO 14001 OHSAS 18001 FN Global Compact OECD GRI 

Atlas Copco  X   X  

Sandvik X X     

Skanska       

SKF  X     

Volvo X X     

Tabell 13: Sammanställning av riktlinjer och standarder som företag använder sig av under år 1998. 
 
Under detta undersökta år existerade exempelvis inte FNs Global Compact och GRIs riktlinjer 
var inte etablerade vilket också kan leda till ett ekonomiskt fokus med tanke på att miljö- och 
sociala agendor inte var globalt förekommande på samma sätt som idag. 
 
I tabell 13 visas de olika företagens kommunikation aggregerat vad gäller olika standarder och 
riktlinjer som presenterats i teoretisk referensram. Som kan ses kommunicerade alla företag 
förutom Skanska att de arbetade med ISO 14001, vilket är en miljöstandard. Av detta syns det 
tydligt att den svenska industrisektorn arbetade tidigt med miljöproblematik och tidigt 
identifierade miljöansvar som ett fokusområde där det är viktigt att skapa legitimitet. Därmed 
finns det ett tidigt socialt ansvarstagande inom miljön, vilket kan påverka intressenters allmänna 
uppfattning om företaget. Det är rimligt att tolka sådant socialt ansvarstagande med fokus på 
miljö utifrån att vara ett normativt tryck enligt Borglund et al. (2017), som lett till en viss 
isomorfism inom sektorn. I övrigt är tabell 13 svårtolkad då det inte finns någon trend mellan 
företagen och därmed är det svårt att se något ytterligare normativt tryckt. Atlas Copco, Sandvik 
och Volvo står ut med kommunikation av olika sorters ansvarstagande men i nuvarande form 
1998 är det svårt att dra några slutsatser av detta.  
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Borglund et al. (2017) presenterar vidare mjuka regleringar kan förekomma i form av 
standarder och riktlinjer vilket vi också ser i och med användandet av exempelvis ISO 14001, 
mjuka regleringar ses av nyinstitutionella teorin som en informellt tvingande isomorfism. Ett 
användande av en sådan miljöstandard ses dessutom som nödvändig för att företagets 
verksamhet ska förbli legitim. Med hjälp av nyinstitutionell teori kan vi identifiera informellt 
tvingande och men utifrån empirin har vi inget direkt stöd för imiterande och normativ 
isomorfism, men det kan antas att det förekommer i sektorn. 
 
Alla företag har fokus på kategorin Ekonomi och när samtliga förutom Skanska kommunicerar 
runt ISO 14001 är det tydligt att företagen kommunicerar sitt ansvarstagande mot aktieägaren, 
men också jobbar med ansvarstagande mot miljön genom att anta standarden ISO 14001 för att 
skapa kognitiv och praktisk legitimitet. Detta tyder på att det finns en viss homogen 
kommunikation som kopplas till Carrolls (1991) grundläggande ekonomiska ansvar och det 
tolkar vi som en informellt tvingande isomorfism och normativt tryck i sektorn 1998.  

4.3.2 2003 
Under tredje året av 2000-talet var fokusen som tidigare, det fanns en tydlig dragning till 
kommunikation inom kategorin Ekonomi,  här fanns även en tydlig inriktning på kategorin 
Miljö där alla förutom Skanska har detta som sin näst mest förekommande kategori i 
kodmassan. När kodmassan granskas kan det identifieras en homogen kommunikation kring ett 
ostabilt ekonomiskt läge i omvärlden till följd av IT-kraschen. Utöver detta identifieras en 
isomorfism som vi tolkar vara av informellt tvingande karaktär på grund av förekomsten av 
mjuka regleringar introducerats i början av 2000-talet. Det kan vidare påvisas att företagen 
försöker sträva efter att definiera och anamma villkoren och metoderna som används inom sin 
sektor. Detta beskriver DiMaggio och Powell (1983) som en imiterande isomorfism utifrån 
nyinstitutionella teorin. Den ökade mängden miljökommunikation tolkar vi härrör från mjuka 
reglering och anledningen till att denna ökar är på grund av normdrivare som enligt Borglund 
et al. (2017) är olika typer av standarder och riktlinjer har ökat och blivit mer framstående. FN 
Global Compact, OECD och GRI är numera i fokus hos företagen och det sker en del 
kommunikation angående dessa. Förekomsten av dessa tolkas som sätt att skapa legitimitet mot 
sina intressenter då denna sammanstrålar med Suchmans (1995) strategi för att skapa legitimitet 
genom att anstränga sig för att anpassa sig till omgivningens mål. Vi ser därmed att företagen 
anammar dessa olika “mjuka regleringar” för att skapa kognitiv legitimitet. Detta leder således 
till en homogenitet och isomorfistisk rörelse. 
 
Majoriteten av kodmängden hittas i kategorin Ekonomi och detta kan delvis förklaras av IT-
kraschen samt den ekonomiska osäkerheten som följde attacken mot World Trade Center 2001. 
Företagen nämner en ekonomisk återhämtning som en påverkansfaktor på företagens resultat 
för 2003.  
 

“Vår förhoppning är nu att den ekonomiska återhämtningen på våra marknader fortsätter under 2004.”  
(Skanska årsredovisning 2003, s. 3) 
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“Det gångna året visade sig vara ytterligare ett utmanande år för Atlas Copco. Den ekonomiska återhämtningen 
på de mest betydelsefulla marknaderna var inte så stark som vi hade hoppats...”  

(Atlas Copco årsredovisning 2003, s. 9) 
 
I och med detta och en generell fokusering på koderna lönsamhet och avkastning hos företagen 
ser vi att de vill bibehålla en legitim ställning gentemot sina aktieägare. Detta tyder på, i likhet 
med 1998, en kognitiv legitimitet då ekonomi lägger grunden för företagens verksamheten. 
Detta ekonomiska ansvarstagande är enligt Carroll (1991) ett företags grundläggande ansvar, 
vilket vi ser här i och med kodmassans fördelning. Det kan även anses vedertaget hos företagens 
intressenter att en hållbar lönsamhet eftersträvas. En direkt riktning mot intressenten 
aktieägaren leder till att vi även ser pragmatisk legitimitet hos företagen 2003.  
 

Företag/standarder ISO 9000 ISO 14001 OHSAS 18001 FN Global Compact OECD GRI 

Atlas Copco X X   X X 

Sandvik  X   X  

Skanska  X X X  X 

SKF X X X X X X 

Volvo       

Tabell 14: Sammanställning av riktlinjer och standarder som företag använder sig av under år 2003. 
 

I tabellen 14 kan vi se att företagen har utökat sin kommunikation som behandlar standarder 
och riktlinjer som inte benämnts förut. Stort fokus ligger fortfarande på ISO 14001 som även 
gäller för 1998. Nu är dessutom arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 och produktkvalitets-
standarden ISO 9000 kommunicerade. Utöver detta har även kommunikationen runt riktlinjerna 
ökat för alla företag förutom Volvo som inte kommunicerar om någon av normdrivarna. En 
anledning till detta kan vara att förutom tidigare kommunikation om miljöstandarden ISO 
14001, har även GRI, FN Global Compact och OECDs riktlinjer identifierats i kodningen. 
Genom de identifierade mjuka regleringarna som introducerats kan vi tolka ett etiskt eller 
filosofiskt socialt ansvarstagande enligt Carrolls (1991) modell. Däremot är distinktionen 
mellan etisk, förväntad, och filantropisk, önskvärd,  för oss svår att dra slutsatser kring eftersom 
att det just handlar om en tolkning av oss som författare. 
 
År 2003 ser vi som att informellt tvingande isomorfism, via mjuka regleringar, är tydligt 
framstående och imiterande isomorfism tolkas förekomma i mindre utsträckning. Vidare tolkar 
vi detta vara ett normativt tryck på grund av de mjuka regleringarna. Bakgrunden i detta ligger 
i att ett flertal av de mjuka regleringarna införts och därmed har företagen försökt anpassa sig 
till omgivningens värderingar. Vi identifierar utifrån Carroll (1991) en tydlig i form av 
ekonomiskt socialt ansvarstagande. Utöver detta identifieras även socialt ansvar i form av etisk 
och filantropisk karaktär. 
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4.3.3 2008 
Under år 2008 finner vi en tydlig trend där majoriteten av det kodade materialet återfinns i 
kategorin Miljö för Sandvik, Skanska och SKF. Volvo har denna kategori som näst mest 
förekommande. Atlas Copco särskiljer sig detta år då huvudmängden av kodningen placeras i 
kategorin Etik. Överlag är kodmassan något splittrad bland kategorierna, men det går att urskilja 
en trend. Från 2003 till 2008 har kategorin Miljö utvecklats från att vara den näst mest 
förekommande kategorin till att bli den som är mest förekommande för majoriteten av 
företagen. Vi ser detta som en produkt av ett normativt tryck då det inte kan identifieras som 
att det skulle vara ett företag de övriga imiterar. Grunden i denna tolkning är att det ligger ett 
bakomliggande normativt tryck på företagen att presentera information i årsredovisningen som 
behandlar socialt ansvarstagande. Normdrivarna som Borglund et al (2017) presenterar och vi 
tolkar i form av riktlinjer och standarder har även blivit vanligare och uppdaterats vilket kan 
ses nedan i tabell 15. 
 
Generellt för 2008 kan vi utläsa att företagens interna arbete med värdebaserade mjuka 
ramverk, våra normdrivare, ökar. Detta exemplifieras tydligt med SKF Care, ett internt program 
gällande bland annat medarbetaromsorg och samhällsnytta. Ett annat initiativ som påvisar och 
styrker det övergripande miljöfokus vi funnit via kodningen är SKFs initiativ BeyondZero.  
 

“SKF definierar hållbarhet som SKF Care, bestående av affärsomsorg, miljöomsorg, medarbetaromsorg och 
samhällsomsorg. Inom vart och ett av dessa huvudområden finns definierade fokusfrågor och mål för att driva 

fram ständiga resultatförbättringar.” (SKF årsredovisning 2008, s. 3) 
 

“BeyondZero är ett åtagande, lanserat 2005, som säger att SKF ska uppfylla affärsmål på ett sådant sätt att 
negativ miljöpåverkan minimeras och positiv miljöpåverkan förstärks.” (SKF årsredovisning 2008, s. 3) 

 
Den trend vi ser hos företagen är en större medvetenhet kring ett socialt ansvarstagande som 
sträcker sig utanför den direkta verksamhetens grundläggande ekonomiska tillväxt. De är 
verksamma inom de etiska och filantropiska ansvarsområdena i Carrolls (1991) pyramid. Detta 
då de formulerar ett socialt ansvarstagande som gäller globalt och inkluderar miljöpåverkan, 
sociala initiativ likväl påvisar en medvetenhet kring att kvalitetssäkra sina leverantörer.  
 
Vi identifierar en strävan efter att utveckla företagens produkter utifrån ett miljö perspektiv och 
via detta en kognitiv legitimitet. Utvecklingen kan till exempel bestå i att höja kvaliteten, 
effektivisera resursanvändningen och minimera produktens miljöpåverkan. Företagen har ett 
omfattande arbete där de kommunicerar ansvarstagande gällande den egna verksamhetens 
miljöpåverkan och hur de kan arbeta för att minimera miljöpåverkan i hela värdekedjan. Det 
sociala ansvarstagandet genom miljöfokus och produktförbättringar är fokuseringar som vi 
tolkar skapa och bibehålla kognitiv legitimitet för verksamheten. Detta är positivt för företagets 
bild men utesluter inte att det även är ekonomiskt positivt. Att vi ser en liknande rörelse kan 
tolkas bero på en imiterande isomorfism, där det dock är svårt att utläsa vilket företag som 
ligger i framkant och möjligen påverkar resterande. 
Det normativa trycket som företagen blir påverkade av har även påverkat deras kommunikation, 
vilket kan ses nedan. Normdrivarna, alltså riktlinjerna och standarderna, har blivit betydligt 
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mycket tydligare i kommunikationen än tidigare år. Detta tyder på att företagen kan ha 
påverkats av sin omgivning och därmed strävar efter att anamma villkoren och metoderna som 
används inom sin sektor. 
 

Företag/standarder ISO 9000 ISO 14001 OHSAS 18001 FN Global Compact OECD GRI 

Atlas Copco X X X X X X 

Sandvik  X X  X X 

Skanska  X X X  X 

SKF X X X X X X 

Volvo X X X X  X 
Tabell 15: Sammanställning av riktlinjer och standarder som företag använder sig av under år 2008. 

 
Som kan ses utläsas från tabell 15 ovan använder sig samtliga företag av certifieringarna ISO 
14001 och OHSAS 18001. Genom den senare kommuniceras ett tydligt socialt ansvar som 
internt berör de anställda, då denna standard behandlar arbetsmiljö. Detta ser vi som ett 
normativt tryck och en isomorfism av informell tvingande karaktär där alla företagen anammar 
mjuka regleringar gällande riktlinjer och standards. Vi tolkar detta bero på att normdrivarna 
blivit vanligare och att samtliga företag nu rapporterar hållbarhetsinformation med GRI som 
riktlinje. Baserat på den ökade förekomsten av kommunicerade standards som påvisas i tabell 
15 identifierar vi ett bibehållande av legitimitet av kognitiv karaktär. Via vår kodning anses det 
mer självklart att belysa sitt sociala ansvarstagande samt att konkret inkludera intressenter 
utöver aktieägarna i sin kommunikation i årsredovisningarna. 
 
För 2008 ser vi stora förändringar i användningen av våra normdrivare. Alla företag använder 
sig detta år av GRI riktlinjer och samtliga företag, exklusive Sandvik, har uttryckligen anslutit 
sig till FN Global Compact. Dessa förekomster kan vara anledningarna till att majoriteten av 
företagens kommunikation skiftat från kategorin Ekonomi till kategorierna Miljö och Etik. Den 
informellt tvingande isomorfismen via mjuka regleringar är därmed  framträdande när 
årsredovisningarnas kommunikation kring normdrivarna granskas. Detta tolkar vi som att alla 
företag arbetar med strategin att bibehålla legitimitet.  
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4.3.4 2013 
Under 2013 var det en framträdande splittring i kodmassan, dock identifieras tre frekvent 
kodade kategorier, i form av Ekonomi, Miljö och Socialt. Dessa kategorier var antingen i 
huvudfokus eller den kategorin med näst mest kodmassa. Skanska står ut med kategorin Socialt 
som dess huvudkategori och har kategorin Ekonomi precis bakom gällande mängd av 
kodmassa. Kategorin Miljö har blivit mindre prioriterat sen 2008 och istället har kategorierna 
Ekonomi samt Socialt växt fram. Företagen visar inte längre den gemensamma tydliga 
homogena bild de gjort år 1998, 2003 och 2008, utan vi identifierar att företagen har en splittrad 
riktning. Vi kan baserat på kodningen utläsa en viss likformighet 2013. Den är dock inte lika 
tydlig som för tidigare år och vi misstänker att detta beror på att företagens kommunikation är 
mer spridd vad gäller kodningens identifierade kategorier. Därmed riktar sig till olika 
intressenter. Utöver detta antas därmed att företagen vinklat sitt kommunicerade 
ansvarstagande för att prioritera skapande av legitimitet hos dessa. Enligt Borglund et al. (2017) 
kan företags ansvarstagande förändras över tid och detta baserat på sin omgivning samt vad 
som är rimligt i nuet. Vad vi kan se här är att trots de är inkluderade i samma sektor har de alla 
identifierat olika fokus och därmed valt att prioritera sin kommunikation olika. Detta i linje med 
att en fokusering mot fler intressenter bidrar med spridda mål för ett företag (Borglund, 2006).  
 
Detta år identifierar vi ett bibehållande av pragmatisk legitimitet där till exempel kunder 
inkluderas i verksamheten genom att vara med och delta i exempelvis utveckling av produkter. 
Anledningen till att en sådan aktivitet även kan tolkas som kognitiv snarare än moralisk i detta 
fall är att den kognitiva legitimiteten är något som anses vara självklart att arbeta med. Enligt 
Bottenberg et al. (2017) anses det viktigt för företag att balansera intressenters olika intressen 
för att bidra med ett övergripande värdeskapande. Detta är något som vi tydligt ser i de mönster 
vi hittar i kommunikationen över tid i företagens årsredovisningar.  
 
I efterdyningarna av finanskrisen under sent 2000-tal ser vi en ökning i kommunikationen för 
kategorin Ekonomi och en ihållande lågkonjunktur benämns som en påverkansfaktor för 
företagens verksamhet. I samband med en instabil ekonomisk omvärld skapas ett behov att 
tillfredsställa intressenterna som är beroende av företagets ekonomiska stabilitet. Därmed ökar 
dessa intressenter prioritet via omvärldens instabilitet. Detta tillfredsställs genom att vi genom 
Carrolls pyramid (1991) tolkar en återgång till företagets grundläggande ansvarstagande, vilket 
är att vara ekonomiskt stabila och lönsamt. Genom att producera mer kommunikation angående 
detta ansvarstagande och därmed verksamhetens stabilitet kommer aktieägarnas oro att 
stagnera. Därmed tolkar vi att det används en legitimitetstrategi för att bibehålla företagets 
kognitiva legitimitet mot intressenter som exempelvis aktieägarna, anställda och långivare. 
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Företag/standarder ISO 9000 ISO 14001 OHSAS 18001 FN Global Compact OECD GRI 

Atlas Copco X X X X X X 

Sandvik    X X X 

Skanska  X X X X  

SKF X X X X X X 

Volvo X X X X  X 

Tabell 16: Sammanställning av riktlinjer och standarder som företag använder sig av under år 2013. 
 
Som kan ses ovan i tabell 16 är normdrivarnas förekomst förändrad. Sandvik kommunicera inte 
angående ISO 14001 och OHSAS 18001, men har anslutit sig till FN Global Compact. Skanska 
rapporterar inte via GRI utan istället följt reglerna för IFRS. Utöver detta har inte bilden 
förändrats något särskilt. Trenderna som identifieras i årsredovisningarna 2008 håller i sig och 
tolkas som en informellt tvingande isomorfism med normdrivarna FN Global Compact, GRI 
samt OECD. Det otydliga fokusen i kodmassan reflekterar inte tydligheten i normdrivarna. 
Anledningen till detta anser vi vara att företagen numera kommunicerar spritt inom 
ansvarskategorierna samtidigt som de agerar likartat med kommunikationen kring de informellt 
tvingande normdrivarna. Företagen väljer att fokusera sig runt sina prioriterade intressenter 
vilket då skapar en skillnad gällande den tidigare mer jämna fördelningen. Det kan tolkas att 
alla företag arbetar med en grundkommunikation som berör alla intressenter men att 
kommunikation utöver detta är riktad mot de mest prioriterade intressenterna för respektive 
företag. Det faktum att normdrivarnas förekomst är hög tolkar vi som att företagens omgivning 
förväntar sig att förhålla sig till globala ramverk. Detta ses som ett etiskt ansvarstagande baserat 
på Carrolls (1991) sociala ansvarsområden. 
 
För 2013 ser vi att den generella mängden kommunikationen kring socialt ansvarstagande ökat 
baserat på årsredovisningarnas omfattning. Det är även tydligt att det finns en grundnivå av 
kommunicerat ansvarstagande i och med normdrivarnas förekommande men även att företagen 
numera inte har en isomorfistisk trend i kodmassan utan att det snarare finns en tydlig splittring 
mellan olika kategorier ii kodmassan. Vi ser detta ses som ett tecken på en ökad 
intressentbalansering vilket kan tolkas vara ett resultat av den utökade mängden kommunicerat 
ansvarstagande. Detta ses som en rörelse mot homogenitet för sektorn. 
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4.3.5 2018 
Under 2013 presenterades en splittring i kodmassan och det demonstreras även för 2018. 
Företagen har homogen fördelning i kodmassan som 1998, 2003 och 2008 utan numera är 
kodmassan heterogen. Vi kan inte se en övergripande trend, men de kategorier som innehar 
störst kodmängd är Miljö och Etik. Därmed har kategorin Ekonomi en betydligt mindre andel 
kodmassa och kategorin Socialt har utökat sin kodmassa generellt. 2018 ser vi således inte den 
gemensamma tydliga homogen bilden. Det likartade kommunicerade ansvarstagandet inom 
kategorierna som tidigare visats är inte längre gällande.  
 
Borglund et al. (2017) påpekar att företags ansvarstagande förändras över tid och baserat på 
omgivning, något som kan ses här. Då det har skett en kategoriförändringen i kodningen mellan 
2013 och 2018 kan det tydas att företagen fokuserar sitt kommunicerade sociala ansvarstagande 
annorlunda. Vi kan anta att grundnivån som diskuteras i avsnitt 4.3.4 år 2013 leder till att 
företagen riktar sin kommunikation till flertalet intressentgrupper. Detta gör att 
ansvarskategoriernas kodmassa skiftar. Vilket stämmer överens med det Bottenberg et al. 
(2017) menar då en balansering av många intressenternas intressen kan skapa värde.  
 
Det vi fortsatt ser 2018, som för 2013, är att de olika intressenterna värderas och att en 
grundnivå av kommunikationen sprids ut mellan dem. Därmed används en strategi för att 
bibehålla legitimiteten genom att kommunicera påverkan på omgivningen och socialt 
ansvarstagande. Detta gäller både den direkta och indirekta påverkan som verksamheten har på 
sin omgivning. För att knyta an till Carroll (1991) sker det sociala ansvarstagandet i de etiska 
och filantropiska ansvarsområdena. Det kan 2018 anses självklart och vedertaget att visa på ett 
heltäckande ansvarstagande vad gäller verksamhetens påverkansområden (Ellerup Nielsen & 
Thomsen, 2018). Således identifierar vi kognitivt legitimitet detta år genom att företagen 
arbetar i relativt stor utsträckning med frågor som rör kategorierna Miljö och Etik. Vi finner 
detta vara den ihållande trenden som vi kan identifiera.  
 
Legitimitetsökandet som vi identifierar är fortsatt kognitiv, men det finns också inslag av 
pragmatisk karaktär då företagen integrerar intressenter i diverse frågor och aktiviteter. Detta 
exemplifieras genom ett citat nedan. 
 

“Volvo Construction Equipment (Volvo CE) och dess kund Skanska har uppmätt banbrytande resultat i sitt 
gemensamma forskningsprojekt Electric Site. Under tio veckor hösten 2018 testade Volvo CE och Skanska 

gångbarheten i Electric Site i Skanskas bergtäkt Vikan kross, nära Göteborg.”  
(Volvo årsredovisning 2018, s. 24) 
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Företag/standarder ISO 9000 ISO 14001 OHSAS 18001 FN Global Compact OECD GRI 

Atlas Copco X X X X X X 

Sandvik  X X X X X 

Skanska  X X X  X 

SKF X X X X X X 

Volvo X X X X X X 

Tabell 17: Sammanställning av riktlinjer och standarder som företag använder sig av under år 2018. 
 
Av tabell 17, som hanterar normdrivarna, kan vi tolka att det normativa trycket ökat angående 
kommunikation om dessa. Företagen Atlas Copco, SKF och Volvo följer alla standarder och 
riktlinjer medan Sandvik följer alla förutom ISO 9000 och Skanska följer alla förutom ISO 
9000 och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Det innebär att tabellen fyllts ut 
ytterligare och numera följer nästan alla företag alla standarder och riktlinjer. Detta kan ses som 
en konflikt med den otydliga bilden av kategorierna och kodmassan, men kan förklaras genom 
att företagens grundnivå vad gäller kommunikation, som beskrivs i 4.3.4 år 2013, har 
förändrats. I och med att merparten av normdrivarna i tabellen kommuniceras kan detta tolkas 
som en informellt tvingande isomorfistisk rörelse då de mjuka regleringarna har existerat under 
en tid. Teoretiskt kopplar vi detta till ett förväntat etiskt ansvarstagande (Carroll, 1991). 
 
I vår analys av 2018 är det likt 2013 en betydlig ökning av den generella kommunikationen 
kring socialt ansvarstagande, vilket även reflekteras i den utökade kodmassan för årets 
årsredovisningar. Grundnivån som identifierades i avsnitt 4.3.4 år angående kommunikationen 
av socialt ansvar verkar ha höjts från 2013 i och med att flera företag numera applicerar de 
mjuka regleringarna. Detta gör att vi tolkar en viss isomorfism i sektorn, men kodmassans 
fördelning gör det otydligare då det saknas en homogen kategorifördelning. Vad vi ser är detta 
beteende grundat i att företagen fortsatt prioritera sin kommunikation till en intressent och 
därefter balanserar övriga intressenters intressen utifrån sin egna omgivning snarare än 
sektorns.  
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4.4 Sammanfattning av analys 
Det är för oss tydligt att det finns en isomorfism under åren som undersökts, men den har 
uttryckt sig i olika former. De tre första åren, 1998, 2003 och 2008, står ut med ett tydlig 
normativt tryck och informellt tvingande isomorfism med vissa inslag av imiterande 
isomorfism. Det normativa trycket kan påvisas i hur företagen de två första åren prioriterat att 
kommunicera sitt sociala ansvar inom kategorin Ekonomi och det styrks av att alla företag har 
denna inriktning. Det har alltså varit viktigt för företagen att kommunicera det grundläggande 
ekonomiska ansvaret (Carroll, 1991) och genom detta riktar företagen sitt kommunicerade 
ansvarstagande främst mot sina aktieägare. En anledning till detta kan vara den ostabila 
världsekonomin som bidrog till att göra intressenterna oroliga och därmed ges ett större behov 
av kommunikation som visade att företaget hanterade detta osäkra ekonomiska läge på ett 
legitimt sätt. Dessa omständigheter leder till en identifierad isomorfism i sektorn. Vidare ser vi 
tidigt samarbeten mellan företagen och deras kunder vilket visar på en både pragmatisk och 
kognitiv legitimitet. Detta genom ett direkt utbyte och influens med en intressent vilket är något 
som samtidigt kan anses vara en förväntad aktivitet i företagens verksamhet. År 2003 är dessa 
typer av legitimitet fortsatt i fokus och vi ser ett socialt ansvarstagande av önskvärd, 
filantropisk, karaktär i relation till Carrolls (1991) ansvarsområden. Mjuka regleringar som 
GRI, Global Compact och OHSAS 18001 bidrar genom att de anammas och är nytt 
förekommande och inte ännu tolkas vedertagna av omgivningen. Anledningen bakom denna 
tolkning är att ifall det var vedertagna skulle de vara mer utbrett använda av företagen. Så är 
inte fallet, vilket gör att de av oss anses filantropiskt snarare än etiskt (Carroll, 1991).  
 
Som nämnt i avsnitt 4.3.3 år 2008 identifieras en tydlig informell tvingande isomorfism precis 
som tidigare år, men kodningen påvisar en ny inriktning mot kategorin Miljö. Majoriteten 
av  företag fokuserar sin kommunikation och ansvarstagande på miljöfrågor och normdrivarna 
ser vi vara en anledning till detta skifte. Detta då normdrivarna tolkas gått från att vara 
önskvärda till att bli förväntade och därmed från det filantropiska till det etiska sociala 
ansvarstagandet som Carroll (1991) beskriver. Företagen arbetar med att skapa samt bibehålla 
legitimitet inom socialt ansvarstagande. Denna strävan efter legitimitet leder till en likformighet 
bland företagen och således isomorfism. Denna isomorfism uppkommer då företagen försöker 
tillfredsställa det sociala ansvar som omgivningen lagt på deras verksamheter. Under 2008 ser 
vi en tydlig informellt tvingande isomorfism då majoriteten av företagen har anammat och 
kommunicerar kring normdrivarna, vilket antagligen beror på att dessa blivit förväntade av 
omgivningen samt att de mjuka regleringarna har fått uppdateringar sedan 2003. Åren därefter, 
2013 och 2018, är de mjuka regleringarna nästan alltid kommunicerade av företagen, med ett 
fåtal undantag. Vi tycker oss därmed identifiera från start 2008 till 2018 att det har skapats en 
grundnivå av kommunikation rörande CSR gällande de mjuka regleringarna som förväntas av 
omgivningen. Således identifieras en kognitiv bibehållande legitimitet vara rådande. Året 2008 
utgör även ett skifte i tolkningen av isomorfismen inom den generella kommunikationen. 
Samtliga företag kommunicerar mer i kategorin Miljö som fokus och nästan alla företag 
använder sig av och kommunicerar runt normdrivarna. Därefter skiljer sig åren 2013 och 2018 
väsentligt mer än mot tidigare år.  



	 67	

Med 2008 som ett mellanår kan vi nu se att den generella kommunikationen och kodmassan 
numera inte är längre homogent isomorfistisk. 
 
Vad vi kan se är att samtliga företag kommunicerar från den grundnivån, vilket innebär att de 
riktar sig mot flertalet intressenter, och kommunicerar kring normdrivarna. Det finns numera 
inte en tydlig trend runt den generella kommunikationen i övrigt. Vi ser därmed detta som att 
företagen numera balanserar sin kommunikation med intressenters intressen i beaktning. Ett 
exempel på detta kan därmed vara att alla företag använder sig av normdrivarna genomgående, 
men att exempelvis Sandvik år 2013 identifierat aktieägare som viktig intressent och därmed 
fokuseras kommunikationen inom det ekonomiska ansvarstagandet (Carroll, 1991) vilket gör 
att kategorin Ekonomi innehåller störst kodmängd. År 2018 kommunicerar Sandvik mer 
fokuserat runt kategorierna Socialt och Miljö, vilket kan tyda på ett skifte i företagets 
intressenter och dess prioritet. Vi ser alltså att företagen 2013 och 2018 fokuserar sin 
kommunikation mer riktad mot ett specifik socialt ansvarstagande och därmed mot en 
prioriterad intressentgrupp. Detta tolkar vi som att företagen balanserar sin strategiska 
ansvarskommunikation utifrån sin egen kontext och därför finner vi inte ett tydligt mönster för 
sektorn, vilket kan utläsas för åren 1998, 2003, 2008.  
 
Formellt tvingande isomorfism har inte identifierats i annat än låg utsträckning i empirin över 
åren. Detta kan antagligen förklaras genom att de valda företagen legat i framkant med sitt 
sociala ansvar och en informellt tvingande isomorfism påvisas tidigt i studien med fokus runt 
den mjuka regleringen ISO 14001, vilken majoriteten av företagen använder redan 1998. Vi ser 
detta som att studiens företag under perioden 1998 - 2018 har arbetat med förväntade och 
önskade mjuka regleringar tillräckligt tillfredsställande i tiden för att statliga institutioner inte 
ska behöva vidta lagstadgade åtgärder. Vi tolkar det som att företagen genomgående arbetat på 
etiskt förväntade och filantropiskt önskade nivåer (Carroll, 1991) tillräckligt tillfredsställande 
och därmed inte blir övergripande påverkade av Carrolls (1991) idé om socialt ansvarstagande 
genom legala krav. Exempelvis har det under den studerade perioden införts lagkrav gällande 
hållbarhetsredovisning (PWC, 2017), men det är inte något som haft utförlig påverkan på 
kommunikationen och därmed kodmassan.  
En ytterligare anledning till att en övergripande förekomst av formellt tvingande isomorfism 
inte funnits kan även vara för att överstatliga organisationer har använt sig av mjuka regleringar 
såsom FNs Global Compact, OECDs riktlinjer och GRI snarare än hårda. Ingen direkt 
reparering av legitimitet har heller identifierats, vilket kan bero på att skapande av legitimitet 
är väldigt likartad och för att ingen legitimitetskris har identifierats i det empiriska materialet.  
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5. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsats i förhållande till syftet. Därefter sker en diskussion angående uppsatsen 
och avslutas med att påvisa studiens bidrag och förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Förändringar i kommunicerat ansvarstagande över tid 
Denna studies syfte var att studera hur svenska företag i industrisektorn kommunicerade sociala 
ansvarstagande har förändrats över tid. Detta genomfördes genom att undersöka 
årsredovisningar mellan 1998-2018 för de fem största svenska företagen i sektorn via en analys 
utifrån de identifierade och presenterade kategorierna.  
 
Legitimitet anses vara avgörande för organisationens överlevnad och en förutsättning för stöd 
från dess intressenter (Palazzo & Scherer, 2006). Över den studerade tidsperioden har 
företagens omgivning förändrats och således också deras kommunikation. Vi kan tolka att de 
undersökta företagen vill utöka sin legitima ställning genom ett arbete med skapande och 
bibehållande legitimitet, i huvudsak av kognitiv karaktär. Detta görs genom att de inkorporerar 
globala riktlinjer och standarder i sin verksamhet. Vi kan hävda att företagens kommunicerade 
ansvarstagande har förändrats över tid baserat på de fyra identifierade kategorierna Ekonomi, 
Etik, Miljö och Socialt. Vilket bekräftar det Borglund et al. (2017) säger om att företags 
ansvarstagande förändras över tid och beroende på omgivning. I början anses förändringen ske 
i form av normativa tryck och ett likartat legitimitetsarbete vilket ger skenet av att alla företag 
prioriterade de sociala ansvarskategorierna lika. Detta i form av Ekonomisk kommunikation år 
1998, 2003 samt Miljöinriktad kommunikation år 2008. Därefter skedde en stor förändring och 
det fanns inte längre en tydlig trend av isomorfism i företagens kommunikation i 
årsredovisningarna. Istället blev det tydligt att det från 2008 uppstått en grundnivå av 
kommunikation där flera intressentgrupper gavs större utrymme i årsredovisningarna, vilket 
tyder på att företagen breddat sitt sociala ansvarstagande och därmed arbetar med att skapa och 
bibehålla legitimitet hos ett flertal intressenter. Detta ledde till att vi ser att majoriteten av 
företagen arbetade med de identifierade normdrivarna. Majoriteten av alla företag 2013 och 
2018 arbetade på detta sätt, men den strategiska kommunikationen av ett visst socialt 
ansvarstagande prioriterades över de övriga kategorierna för att uppnå ytterligare legitimitet i 
det givna området. Detta innebär att kommunikationen fokuseras mot en viss intressentgrupp 
utöver den identifierade grundnivån. Vem denna intressentgrupp är beror på varje enskilt 
företags omgivning, affärskontext och år. Därmed bekräftas det Bottenberg et al. (2017) menar 
i att balansera olika intressenters intressen skapar värde. I vårt fall kan detta tolkas genom att 
företagen arbetar med den prioriterade intressentgruppen och via grundnivån som växer fram 
genom åren. Vi har via våra kodningskategorier kunnat identifiera homogen kommunikation 
och isomorfism i och med denna grundnivå, vilket är något som konfirmerar påvisandet av en 
ökad mängd CSR-kommunikation (Guthrie et al., 2009; Roberts, 1992).  
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5.2 Diskussion 
I genomförandet av studien finner vi att företagens kommunikation gällande socialt 
ansvarstagande förändrats över tid. Hur detta skett har vi identifierat i de presenterade 
kategorierna som lade grunden för kodningen av årsredovisningarna. Genom att i analysen av 
det empiriska materialet koppla detta till legitimitetsteorin presenterad av Suchman (1995) har 
vi tolkat att företagen strävar efter att uppnå en legitim ställning. Men vi kan inte mäta graden 
av legitimiteten och det är heller inte något vi avsett att göra i studien. Borglund et al. (2017) 
och Du et al. (2010) menar att kommunikationen från företag kring CSR-arbete påverkar 
allmänhetens uppfattning och företagens ställning. Det är således vad som faktiskt 
kommuniceras som påverkar hur företag ses av allmänheten (Meyer & Rowan, 1977). Det är 
vanligen ansett att företags ansvar är svårt att definiera eftersom att definitionen om vad det 
konkret innebär att vara ansvarstagande inom näringslivet ständigt förändras (Borglund et al., 
2017).  
 
I vår analys av kommunikationen har vi främst identifierat legitimitet av kognitiv karaktär, som 
den beskrivs av Suchman (1995) samt Castelló och Lozano (2011). Men även berört 
pragmatiskt och till en mindre del moralisk legitimitet (Suchman,1995; Castelló & Lozano, 
2011). Den moraliska legitimiteten utgörs av socialt konstruerade värderingar rörande huruvida 
en aktivitet anses vara “det rätta att göra” (Suchman, 1995) och kan kontrolleras via 
övertygande kommunikation (Palazzo & Scherer, 2006). Anledningen till att vi mindre frekvent 
identifierat denna typ av legitimitet är då vi anser att den kan tolkas vara övergripande för 
majoriteten av kommunikation kring ansvar. Detta då definitionen av begreppet moralisk 
legitimitet kan tolkas gällande för kommunikation som berör CSR eftersom att sådant arbete 
kan “anses som det rätta att göra”. Legitimitet är en process där organisationer söker 
godkännande för sina handlingar av grupper i samhället (Ellerup Nielsen & Thomsen, 2018; 
Palazzo & Scherer, 2006; Kaplan & Ruland, 1991). Detta sökande av godkännande för sina 
handlingar kan ske på flera sätt, som Suchman (1995) presenterar genom pragmatisk, kognitiv 
och moralisk legitimitet. Inom legitimitetsteorin är dessa distinkta, men i praktiken kan vi se 
att sökande av godkännande genom kommunikation kan innehålla en, två eller alla dessa typer 
av legitimitet. Vi finner således att de i en tolkningskontext inte nödvändigtvis är varandra 
uteslutande. Vidare har vi till stor del identifierat ett bibehållande av legitimitet och skapande 
av legitimitet men inte berört reparering av legitimitet. Anledningen till att reparering av 
legitimitet inte hittats i empirin ser vi då att den är väldigt lik skapande av legitimitet. Enligt 
Suchman (1995) används strategierna för att skapa legitimitet även för att reparera legitimitet, 
och det som skiljer dessa åt är att reparering av legitimitet kräver en legitimitetskris och sedan 
en “distinktionsvägg”. Då vi inte identifierat någon legitimitetskris i årsredovisningarna kan 
detta vara en anledning till att reparering av legitimitet inte förekommer.  
 
Normativ isomorfism härrörs från en professionalisering. Vilket innebär att yrkesgruppen 
ständigt strävar efter att definiera de gällande villkoren och metoderna som anammas i 
respektive bransch (Larson, 1977; DiMaggio & Powell, 1983).  
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Detta tas i uttryck i form av att företag inom samma sektor är på jakt efter och anställer 
människor som har liknande bakgrunder inom exempelvis utbildning. Att just normativ 
isomorfism tar sig i uttryck på detta sätt kan vara en anledning till varför det inte identifierats 
övergripande i studien då genomgående i årsredovisningarna saknas information om 
rekrytering och anställda utöver en strävan efter mångfald. Vi anser det rimligt att det finns en 
normativ isomorfism underliggande då företagen arbetar inom samma sektor, men som inte kan 
identifieras av studiens val av årsredovisningar som empiriskt material.  
 
ISO presenterade 2010 en standard om socialt ansvar vid namn ISO 26000. Denna har blivit 
benämnd enbart en gång genom kommunikationen som granskats, vilket var i Atlas Copcos 
årsredovisning 2008 där företaget hjälpte till att utforma denna standard. Därav har denna 
standard inte blivit ytterligare belyst eller använd i uppsatsen, även fast det i namnet tydliggörs 
att den bör vara relevant för studien. En anledning som vi ser till varför denna standard inte är 
kommunicerad av något företag kan vara då standarden är unik på så sätt att ISO 26000 inte går 
att certifiera sig mot, utan den ger enbart vägledning (ISO, u.å). Då företagen inte kan visa att 
de blir granskade i arbetet med ISO 26000 saknas det därmed en viss kredibilitet att använda 
denna. 

5.3 Bidrag 
I denna studie har företagens kommunikation kategoriserats och förändringarna av kodmassan 
inom kategoriernas har undersökts. Borglund et al. (2017) benämner att företags ansvarstagande 
förändras över tid och påverkas av dess omgivning. Genom vår studie har detta klargjorts 
utifrån de studerade företagen och detta bör kunna appliceras på sektorn då företagen av oss 
anses representativa för den svenska industrisektorn. Utöver detta genomförs en longitudinell 
innehållsanalys av det empiriska materialet i form av årsredovisningar, vilket inte är vanligt 
förekommande. 
 
Studien ger också en insikt i hur nyinstitutionell teori och isomorfism kopplas med socialt 
ansvarstagande. Isomorfismen synliggörs genom hur företagen kommunicerar liknande 
ansvarstaganden i början av studiens period. Sedan identifieras en informellt tvingande 
isomorfism då det växer fram en grundnivå i den strategiska kommunikationen. Senare i studien 
är företagens kommunikation inte isomorfistisk utöver grundnivån. I övrigt har studien bidragit 
med att koppla samman teoretiska begrepp som exempelvis Borglund et al. (2017) presenterar 
som mjuka regleringar och normdrivare med informellt tvingande isomorfism och 
problematiserat detta. Studien bidrar även med att belysa hur isomorfism och legitimitet hänger 
ihop och hur socialt ansvarstagande, CSR, kan användas inom ramarna för dessa teorier. De 
sociala ansvarsområdena Ekonomiskt, Legalt, Etiskt och Filantropiskt som Carroll (1991) 
presenterar belyses och diskuteras även i relation till nuvarande mer vedertagna begrepp vad 
gäller CSR. Dessa områden identifieras som: Ekonomi, Etik, Miljö och Socialt (Borglund et 
al., 2017; Ellerup Nielsen & Thomsen, 2018). 
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5.4 Fortsatt forskning 
Vi ser möjligheter till fortsatt forskning i form av att tillämpa ett annorlunda metodval. Det vore 
intressant att undersöka studien i form av exempelvis intervjuer med de företag som studeras, 
och även via andra sorters kommunikationsmedia. Istället för att undersöka årsredovisningar 
kan den strategiska kommunikationen granskas via exempelvis sociala media, pressmeddelande 
och företagens egna hemsidor. 
 
Utöver detta kan det vara intressant att applicera studien på en utökad mängd företag samt att 
använda ett kvantitativt förhållningssätt. Studien har granskat svenska företag vilken kan 
begränsa studiens generaliserbarhet. I och med detta anser vi det vara intressant att testa detta 
ur ett internationellt och möjligen jämförande perspektiv. De svenska företagen är 
multinationella i sin verksamhet, men baserade i Sverige och därmed verksamma under svensk 
lag. Därför kan det vara intressant att undersöka företag vars verksamhet som är baserade i 
andra länder och andra sektorer. Vidare är studiens tidsperiod något som begränsar resultatet 
och en faktor som kan varieras i fortsatt forskning. 
 
Utöver metod och urval anser vi att det vore intressant för framtida forskning inom området att 
undersöka huruvida företagens kommunikation stämmer överens med företagets sociala arbete. 
Det vore även intressant att vid genomförande av framtida studier applicera andra teorier. 
Förslagsvis sensemaking teori och signalteori. 
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Bilagor 
Bilagorna redovisar kodfördelning för respektive kategori med avseende på företag och år. 

Bilaga 1. Atlas Copco 

Kategorier/År 1998 2003 2008 2013 2018 

Ekonomi 38 42 34 46 54 

Etik 15 13 47 45 92 

Miljö 11 35 36 58 58 

Socialt 10 23 37 55 48 

Totalt 74 113 154 204 252 
Bilaga 1: Sammanställning av Atlas Copcos kodmassa per år och kategori. 

Bilaga 2. Sandvik 

Kategorier/År 1998 2003 2008 2013 2018 

Ekonomi 43 22 33 54 19 

Etik 22 16 38 37 37 

Miljö 28 17 40 31 60 

Socialt 6 9 34 43 72 

Totalt 99 64 145 165 188 

Bilaga 2: Sammanställning av Sandviks kodmassa per år och kategori. 

Bilaga 3. Skanska 

Kategorier/År 1998 2003 2008 2013 2018 

Ekonomi 26 20 39 52 50 

Etik 3 13 16 26 26 

Miljö 6 6 38 40 26 

Socialt 11 12 33 56 47 

Totalt 46 51 126 174 149 
Bilaga 3: Sammanställning av Skanskas kodmassa per år och kategori. 
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Bilaga 4. SKF 

Kategorier/År 1998 2003 2008 2013 2018 

Ekonomi 35 41 34 73 46 

Etik 17 10 45 33 72 

Miljö 8 28 48 88 71 

Socialt 6 14 41 42 52 

Totalt 66 93 168 236 241 

Bilaga 4: Sammanställning av SKFs kodmassa per år och kategori. 

Bilaga 5. Volvo 

Kategorier/År 1998 2003 2008 2013 2018 

Ekonomi 36 32 39 74 26 

Etik 19 10 15 43 49 

Miljö 18 13 30 58 49 

Socialt 6 2 11 21 60 

Totalt 79 57 95 196 184 

Bilaga 5: Sammanställning av Volvos kodmassa per år och kategori. 
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Bilaga 6. Exempel på kodning i NVivo 12 

 

 
	
	


